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KATA PENGANTAR 

 

Seminar Nasional Applied Science, Business and Information System (ASBIS) 
2016 merupakan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Rumpun Tata Niaga Politeknik 
Negeri Banjarmasin yang mengusung tema 'Mendorong Terobosan Ekonomi Untuk 
Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi'. Menghadirkan pemakalah secara oral, 
dan juga partisipan dari berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di Indonesia. 

Topik-topik yang diseminarkan antara lain Administrasi Bisnis, Akuntansi, Akuntansi 
Syariah, Manajemen, Manajemen Syariah, Perbankan, Perbankan Syariah, Manajemen 
Informatika, Sistem Informasi, Pemasaran, Komunikasi, Kewirausahaan, Pariwisata, dan 
bidang ilmu lainnya yang termasuk dalam rumpun Ilmu Terapan, Bisnis dan Sistem 
Informasi. Seminar ini terbuka bagi mahasiswa, peneliti, akademisi dan praktisi bisnis. 

Makalah yang diterbitkan pada prosiding ini telah melalui proses review oleh mitra 
bestari. Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam 
penyusunan prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan 
penerbitan selanjutnya. Segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu pelaksanaan seminar dan penyuntingan prosiding ini. Semoga 
makalah-makalah yang termuat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan 
terapan bidang tata niaga di Indonesia. 

 

 
Banjarmasin, November 2016 
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STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT PESISIR PADA 

KAWASAN PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN 

DI KABUPATEN KOTABARU 
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1
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2
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3
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ABSTRAK 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi diwilayah pesisir. Kemiskinan juga 

terjadi di wilayah pesisir pada kawasan pertambangan dan perkebunan di Kotabaru. Masyarakat 

miskin membuat mereka menentukan strategi untuk bertahan hidup.  

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi bertahan hidup masyarakat pesisir 

pada kawasan pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru. Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat pesisir pada kawasan pertambangan dan perkubunan. Metode pada 

penelitian adalah metode survey dengan jumlah responden 536 orang yang tinggal pada 

kawasan pertambangan dan 276 orang yang tinggal pada kawasan perkebunan. Selain itu 

dilakukan wawancara dengan masyarakat pesisir pada kawasan pertambangan dan perkebunan. 

Masyarakat tersebut tinggal dekat dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan. Analisis 

yang digunakan adalah persentase. Persentase digunakan untuk mengetahui karakteristik dan 

strategi masyarakat untuk bertahan hidup.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mempunyai uang 

tunai, emas, komputer, sepeda motor dan mobil. Sebagian masyarakat bertahan hidup melalui 

hutang piutang dan mengelola lahan pertanian yang mereka miliki. Masyarakat juga ada yang 

bertahan dengan menjual lahan mereka kepada pengusaha daripada diusahakan sebagai lahan 

pertanian.  

Kata kunci: strategi, bertahan hidup, pertambangan, perkebunan, pesisir 

 

 

PENDAHULUAN 

Sumberdaya pesisir yang melimpah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. 

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang dinamis dan strategis untuk usaha bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Kenyataannya adalah banyak terjadi konflik 

kepentingan diwilayah pesisir. Selain itu, kemiskinan menjadi permasalahan yang masih belum 

dapat dipecahkan. Masyarakat pesisir menjadi terlupakan oleh pembangunan akibat 

pembangunan yang ` pada pembangunan wilayah sehingga kemiskinan menjadi permasalahan 

di wilayah pesisir padahal salah satu indicator keberhasilan dalam pembangunan ditentukan 

oleh besarnya penduduk miskin (Indarti, dkk, 2013; Widodo, 2009). 

Kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mencapai kebutuhan dasarnya. 

Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi masyarakat kelas 

bawah. Pemecahan kemiskinan adalah melalui ketahanan pangan yaitu dengan ketersediaan, 

keterjangkauan dan kecukupan pangan. Kekurangan pangan menyebabkan masyarakat terjebak 

dalam kemiskinan. Namun demikian, masyarakat mempunyai strategi dalam menghadapi 

persoalan kemiskinan tersebut (Fatimah, 2013). 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh penduduk miskin untuk bertahan hidup adalah 

melakukan perkerjaan dengan upah yang rendah, menggunakan ikatan kekerabatan, dan 

mailto:deasyarisanty@unlam.ac.id
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melakukan migrasi desa kekota (Widodo, 2009). Masyarakat miskin pesisir banyak yang 

bertahan hidup dengan cara berhutang, dan mencari penghidupan kearah darat seperti mencari 

kayubakar (Kornita, dkk, 2011).  

Kotabaru merupakan wilayah pertambangan dan perkebunan. Wilayah Kotabaru kaya akan 

tambang baubara dan bijih besi. Potensi perkebunan adalah kelapa sawit. Masyarakat pesisir di 

Kotabaru masih tergolong pada keluarga sejahtera Tahap I (Bachri, et.al, 2016). Meskipun 

potensi sumberdaya alam melimpah ternyata tidak berkorelasi positif dengan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pendidikan yang rendah dan pendapatan yang rendah 

telah menyebabkan kemiskinan terjadi diwilayah ini (Bachri, et.al, 2014; Bachri, et.al, 2015). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, khususnya pada wilayah pesisir kawasan 

pertambangan dan perkebunan. Data sekunder diperoleh melalui kuesioner dan wawancara 

dengan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan terhadap sumberdaya finansial dan 

kepemilikan terhadap sumberdaya alam. Teknik pengambilan sampel penelitian dilaksanakan 

secara purposive dengan jumlah keseluruhan sampel penelitian yakni 534 responden disekitar 

pertambangan dan 276 responden disekitar perkebunan. Analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan persentase untuk menganalisis strategi masyarakat untuk bertahan hidup pada 

kawasan pertambangan dan perkebunan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Finansial Masyarakat  

1. Uang tunai yang dipegang setiap bulan 

Masyarakat yang mempunyai uang tunai yang menjadi pegangan untuk kebutuhan sehari-

hari menandakan bahwa ekonomi masyarakat sudah termasuk baik. Kepemilikan uang tunai 

setiap bulan, terdapat pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 

Tabel 1. Uang tunai yang dipegang setiap bulan oleh masyarakat pesisir kawasan 

pertambangan di Kabupaten Kotabaru 

No 
Setiap Bulan 

Memegang Uang 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 74 36 13,86 13,09 

2 Tidak 460 239 86,14 86,91 

Jumlah 534 275 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
Gambar 1.  Uang tunai yang dipegang setiap bulan oleh masyarakat pesisir kawasan 

pertambangan di Kabupaten Kotabaru 
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Berdasarkan Tabel dan gambar mengenai uang tunai yang dipegang setiap bulan, 

masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan dan perkebunan sebagian besar tidak 

memegang uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, 

masyarakat pesisir yang berada didekat dengan pertambangan dan perkebunan termasuk 

kategori penduduk miskin, karena kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari tergolong rendah. 

 

2. Kepemikian terhadap emas 

Memiliki emas atau perhiasan lainnya menggambarkan ekonomi masyarakat yang sudah 

tergolong baik. Kepemilikian terhadap emas terdapat pada Tabel 2 dan Gambar 2. 

 

Tabel 2. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki emas 

No Memiliki Emas 
Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 207 102 38,76 36,96 

2 Tidak 327 174 61,24 63,04 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
Gambar 2. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki Emas 

 

Berdasarkan tabel dan gambar mengenai kepemilikan emas, sebagian besar masyarakat 

yang tinggal disekitar pertambangan dan perkebunan tidak mempunyai emas. Mereka tidak 

mampu membeli emas dan logam mulia lainnya, karena harga perhiasan yang cukup tinggi. 

Pendapatan mereka hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-

hari. Hal ini menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan 

dan perkebunan masih tergolong rendah. 

 

3. Memiliki Sepeda Motor 

Kepemilikan sepeda motor menggambarkan tingkat ekonomi yang sudah baik. 

Kepemilikan terhadap motor terdapat pada Tabel 3 dan Gambar 3. 
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Tabel   Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki sepeda motor 

No 
Memiliki 

Sepeda Motor 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 215 73 40,26 26,45 

2 Tidak 319 203 59,74 73,55 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
Gambar 3. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan yang memiliki sepeda motor 

 

Berdasarkan tabel dan gambar, sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar 

pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru, belum mempunyai sepeda motor. Lokasi 

permukiman yang jauh dari ibu kota maupun akses seperti pasar dan bank tidak membuat 

masyarakat di sekitar pertambangan dan perkebunan membeli sepeda motor. Hal ini disebabkan 

oleh harga sepeda motor yang cukup mahal dan mereka banyak yang tidak mampu untuk 

membeli sepeda motor tersebut karena penghasilan yang rendah. Dengan demikian, ekonomi 

masyarakat sekitar pertambangan dan perkebunan masih tergolong rendah. 

 

4. Memiliki Mobil 

Kepemilikan mobil menggambarkan tingkat ekonomi yang sudah baik. Kepemilikan 

terhadap mobil terdapat pada Tabel 4 dan Gambar 4. 

 

Tabel 4. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki mobil 

No Memiliki Mobil 
Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 19 15 3,56 5,43 

2 Tidak 515 261 96,44 94,57 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 
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Gambar 4. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki mobil 

 

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4, sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar 

pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru, belum mempunyai mobil. Lokasi 

permukiman yang jauh dari ibu kota maupun akses seperti pasar dan bank tidak membuat 

masyarakat di sekitar pertambangan dan perkebunan membeli mobil karena harga mobil yang 

mahal dan mereka banyak yang tidak mampu untuk membeli mobil tersebut karena penghasilan 

yang rendah. Dengan demikian, ekonomi masyarakat sekitar pertambangan dan perkebunan 

masih tergolong rendah. 

 

5. Memiliki Komputer 

Kepemilikan komputer menggambarkan tingkat ekonomi yang sudah baik. Kepemilikan 

terhadap komputer terdapat pada Tabel 5 dan Gambar 5. 

 

Tabel 5. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki komputer 

No 
Memiliki 

komputer 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 27 21 5,06 7,61 

2 Tidak 507 255 94,94 92,39 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
Gambar 5. Masyarakat peisisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki komputer 
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Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 5, sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar 

pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru, belum mempunyai komputer. Komputer 

yang harganya mahal membuat mereka banyak yang tidak mampu untuk membeli komputer 

tersebut karena penghasilan yang rendah. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga tidak 

membutuhkan komputer untuk bekerja dan tidak bisa mengoperasikan komputer karena 

pendidikan yang rendah.  Dengan demikian, ekonomi masyarakat sekitar pertambangan dan 

perkebunan masih tergolong rendah. 

 

B. Strategi Bertahan Hidup 

1. Hutang Piutang 

Masyarakat yang memiliki hutang atau tidak yang bermukim disekitar pertambangan dan 

perkebunan terdapat pada Tabel 6 dan Gambar 6. 

 

Tabel 6. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki hutang 

No 
Memiliki 

Hutang 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 94 78 17,60 28,26 

2 Tidak 440 198 82,40 71,74 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
 

Gambar 6.  Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki hutang 

 

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 6, sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar 

pertambangan dan perkebunan tidak memiliki hutang, tetapi masih ada masyarakat yang 

mempunyai hutang. Secara ekonomi, masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan dan 

perkebunan adalah masyarakat golongan ekonomi bawah sehingga mereka mempunyai 

hutang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau berhutang untuk membeli 

barang dengan harga yang lebih tinggi daripada penghasilan mereka. 
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2. Memiliki dan mengelola lahan pertanian 

a. Memiliki Sawah/Ladang 

Sawah/ladang merupakan modal usah masyarakat untuk memenuhi pangan dan sebagai 

pekerjaan utama.Masyarakat yang memiliki sawah/ladang di beberapa desa di Kabupaten 

Kotabaru terdapat pada Tabel 7 dan Gambar 7. 

 

Tabel 7.  Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki sawah/ladang 

No 
Memiliki Sawah 

(Ladang) 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 55 70 10,30 25,36 

2 Tidak 479 206 89,70 74,64 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2014) 

 

 
Gambar 7.  Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki sawah/ladang 

 

Masyarakat yang berada di sekitar pertambangan sebagian besar tidak memiliki 

sawah/ladang (89,70%) dan sekitar 10,30% masyarakat yangmemiliki sawah/ladang. 

Masyarakat yang berada di sekitar perkebunan sebagian besar tidak memiliki sawah/ladang 

(74,64%) dan sekitar 25,36% masyarakat yang memiliki sawah/ladang. Masuknya perusahaan 

pertambangan dan perkebunan membutuhkan lokasi tambang dan perkebunan, untuk itu lahan 

yang dimiliki masyarakat yang mereka beli untuk dijadikan lokasi tersebut.Masyarakat yang 

mempunyai tanah/lahan sebagian besar ingin menjual, tetapi karena harga yang ditawarkan oleh 

pihak perusahaan begitu murah dan ada juga tidak ingin menjual karena dijadikan 

perkebunan.Masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena tanah yang mereka miliki sudah di 

jual dan ada juga tidak memiliki tanah/lahan. 

Status kepemilikan sawah/ladang disekitar pertambangan adalah milik masyarakat dan 

tidak ada masyarakat yang berstatus sebagai buruh tani yang menggarap sawah/ladang orang 

lain atau menyewa lahan milik orang lain.Status kepemilikan lahan di perkebunan adalah milik 
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sendiri dan ada masyarakat yang memanfaatkan lahan orang lain atau menggarap lahan milik 

orang lain. 

 

b. Memiliki Kebun 
Kebun yang dimiliki masyarakat merupakan pekerjaan utama dan ada juga sebagai 

pekerjaan sampingan.Masyarakat yang memiliki kebun di beberapa desa di Kabupaten Kotabaru 

terdapat pada Tabel 8 dan Gambar 8. 

 

Tabel 8. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki kebun  

No Memiliki Kebun 
Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 215 73 40,26 26,45 

2 Tidak 319 203 59,74 73,55 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2015). 

 

Masyarakat yang berada di sekitar pertambangan sebagian besar tidak memiliki kebun 

(59,74%) dan sekitar 40,26% masyarakat yang memiliki kebun. Masyarakat yang berada di 

sekitar perkebunan sebagian besar tidak memiliki kebun (73,55%) dan sekitar 26,45% 

masyarakat yang memiliki kebun. Masuknya perusahaan pertambangan dan perkebunan 

membutuhkan lokasi tambang dan perkebunan, untuk itu lahan yang dimiliki masyarakat yang 

mereka beli untuk dijadikan lokasi pertambangan atau perkebunan tersebut. 

 

 
Gambar 8. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki kebun 

 

c. Memiliki Ternak 

 Beternak merupakan sebagai pekerjaan utama masyarakat di beberapa desa di 

Kabupaten Kotabaru dan pekerjaan sampingan mereka yang sudah mempunyai 

pekerjaan.Masyarakat yang memiliki ternak di beberapa desa di Kabupaten Kotabaru terdapat 

pada Tabel 9 dan Gambar 9. 
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Tabel 9. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

Memiliki Ternak  

 

No Memiliki Ternak 
Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 51 23 9,55 8,33 

2 Tidak 483 253 90,45 91,67 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

Sumber: analisis data primer (2015) 

 

 
Gambar 9. Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki ternak 

 

Masyarakat yang berada di sekitar pertambangan sebagian besar tidak memiliki ternak 

(90,45%) dan sekitar 9,55% masyarakat yang memiliki ternak.Masyarakat yang berada di 

sekitar perkebunan sebagian besar tidak memiliki ternak (91,67%) dan sekitar 8,33% 

masyarakat yang memiliki ternak.Adanya perusahaan pertambangan dan perkebunan dapat 

membantu dan bermitra dengan ternak yang dimiliki masyarakat.Masih banyak masyarakat 

yang tidak memiliki ternak dan perlu adanya bantuan dari pihak perusahaan yang ada dan dari 

pihak pemerintah. 

 

d. Memiliki Empang/Kolam 

Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang memiliki 

empang/kolam terdapat pada Tabel 10 dan Gambar 10. 

 

Tabel 10.  Masyarakat pesisir kawasan pertambangan di Kabupaten Kotabaru yang 

memiliki empang/kolam  

No 
Status Kepemilikan 

Kolam (Empang) 

Masyarakat Sekitar Masyarakat Sekitar (%) 

Pertambangan Perkebunan Pertambangan Perkebunan 

1 Ya 6 3 1.12 
 

1.08 

2 Tidak 528 273 98.87 98.91 

Jumlah 534 276 100,00 100,00 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Pertambangan Perkebunan 

P
er

se
n

ta
se

 

Ya 

Tidak 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

10 

Sumber: analisis data primer (2015) 

 

 
Gambar 10.  Kepemilikan kolam (empang) masyarakat pesisir kawasan pertambangan di 

Kabupaten Kotabaru 

 

Masyarakat yang berada di sekitar pertambangan sebagian besar tidak memiliki  kolam 

atau empang  (98,87 %) dan sekitar 1.12% masyarakat yang memiliki kolam atau empang. 

Masyarakat yang berada di sekitar perkebunan sebagian besar tidak memiliki kolam atau 

empang (98,91%) dan sekitar 1.08 % masyarakat yang memiliki kolam atau empang.Adanya 

perusahaan pertambangan dan perkebunan dapat membantu dan bermitra dengan masyarakat, 

tetapi masyarakat lebih tertarik menjual lahan kolam atau empang mereka kepada perusahaan. 

Hal ini disebabkan oleh hasil dari kolam atau empang yang tidak menentu dan lebih 

menguntungkan apabila lahan dijual kepada perusahaan kemudian mereka berkerja di 

perusahaan. 

Sebagian besar masyarakat mempunyai lahan milik sendiri. Sebagian besar lahan tersebut 

digarap untuk pertanian atau perkebunan (Bachri, et. el, 2015). Masuknya perusahaan 

merupakan daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk menjual lahan yang mereka miliki kepada 

pihak perusahaan. Masyarakat lebih tertarik untuk menjual lahan mereka kepada perusahaan 

karena hasil dari pertanian, ternak, dan empang yang tidak menentu, kemudian bekerja pada 

perusahaan. Adanya program kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sebenarnya dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan dari 

hasil kolam, sehingga masyarakat tidak harus menjadi karyawan diperusahaan. CSR merupakan 

program pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari kemiskinan (Saputro, 

2010).  

 

KESIMPULAN 

Masyarakat bertahan hidup melalui hutang piutang dan mengelola lahan pertanian yang 

mereka miliki. Masyarakat juga ada yang bertahan dengan menjual lahan mereka kepada 

pengusaha daripada diusahakan sebagai lahan pertanian. Mereka menginginkan untuk 

mendapatkan uang yang lebih cepat dan pasti daripada bekerja pada lahan pertanian atau 

peternakan. Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat dapat meningkatkan keinginan 

masyarakat untuk mengelola sumberdaya lahan yang mereka miliki.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh karakteristik individu, karakteristik kerja, 

kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap turnover intention, yang dilakukan pada 

perusahaan bank Syariah di Kalimantan Selatan, metode penelitian yang di pergunakan adalah 

metode kuantitatif yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 orang 

karyawan dari 9 bank Syariah wilayah Kalimantan selatan. Dalam pengumpulan data digunakan 

melalui data questioner, yang diolah secara dengan metode PLS. Penelitian ini  terdiri dari 5 

(lima) variabel, 2 (dua) variabel bebas yaitu variabel karakteristik individu dan    variabel 

karakteristik kerja, serta 3 (tiga) variabel terikat, yaitu variabel kepuasan kerja, variabel komitmen 

organisasi, dan variabel turnover intention. 

Hasil dalam penelitian ini terdiri dari (7) tujuh Hipotesis, dimana (6) enam Hipotesis 

berpengaruh signifikan dan (1) satu berpengaruh tidak signifikan. Adapun hipotesis yang 

berpengaruh signifikan adalah (1) Karakteristik Individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja, (2) Karakteristik kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja. (3) Karakteristik kerja berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen 

organisasi, (4) Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi, 

(5) Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap turnover Intention, dan (6) 

Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap turnover Intention dan 

hipotesis yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah (1) Karakteristik Individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. 

 

Kata Kunci : Karakteristik individu, karakteristik kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, 

turnover intention. 

 

 

ABSTRACT 

This study explains about the effect of individual characteristics, job characteristic, job 

satisfaction and organization commitment toward turnover intention, on Islamic Banks in 

South Kalimantan. Method of this study is quantitative method, and samples are taken of 

103 employees in 9 Islamic Banks in South Kalimantan. Data is collected and processed 

through questionaire using PLS method. There are 5 (five) variables in this study, which 

divided into 2 (two) independent variables (individual characteristic and job characteristic), 

and 3 (thee) dependent variables (job satisfaction and organization commitment and 

turnover intention).  

The result in this study is explained in 7 (seven) hypothesis, in which 6 (six) hypothesis 

had significant influences and 1 (one) did not have significant influence. Hypothesis which 

have significant influences are as follow (1) individual characteristic has significant influens 

toward job satisfaction, (2) job characteristic has significant influence toward job 

satisfaction, (3) job characteristic has significant influence toward organization 

commitment, (4) job satisfaction has significant influence toward organization commitment, 

(5) job satisfaction has significant influence toward turnover intention, and (6) organization 

mailto:agoesyoriko@yahoo.com
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commitment has significant influence toward turnover intention. Meanwhile hypothesis 

which does not have significant influence is (1) individual characteristic towards 

organization commitment. 

 

Keywords : individual characteristics, job characteristic, job satisfaction, organization 

commitment and  turnover intention 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu ciri keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia adalah mampu 

menciptakan kondisi kerja yang sehat dengan rendahnya tingkat stres kerja karyawan, 

tingginya motivasi kerja karyawan serta tingkat komitmen yang tinggi. Terdapat beberapa 

alasan mengapa uatu organisasi ingin meningkatkan tingkat komitmen para anggota 

terhadap organisasi. Pertama, karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan mempunyai 

usaha yang lebih besar untuk enjalankan   tugas-tugas   mereka,   sehingga   memungkinkan   

meningkatnya   produktifitas karyawan. Kedua, karyawan yang memiliki komitmen yang 

tinggi akan suka bergabung dengan suatu organisasi dalam jangka waktu lama, sehingga 

dapat menurunkan tingkat perpindahan karyawan. Ketiga, karyawan yang mempunyai 

komitmen tinggi akan berusaha semaksimal mungkin membantu tercapainya tujuan 

organisasi. Keempat, komitmen yang tinggi akan mampu menciptakan suasana kerjasama 

yang baik dengan sesama karyawan dan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan kerja untuk 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. 

Kajian  empirik  penelitian  ini  menguji  dan  menganalisa  variable  karakteristik 

individual,   karakteristik   kerja,   kepuasan   kerja,   komitmen   organisasi   terhadap   

Turnover intention, berdasarkan teori   Schermerhorn et.al (1991), Robbins  

(1996:598),Robbins (2006), Steers dan Porter (1983). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi secara teoritis dan Manfaat secara praktis. Manfaat Teoritis Hasil 

penelitian ini adalah agar dapat diungkapkan masalah turnover intention dilihat dari    

variabel-variabel yang mempengaruhi Turnover intention. Khususnya variable karakteristik 

individual, karakteristik kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Hasil penelitian ini 

diharapkan akan menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

perilaku organisasi. Manfaat praktis sebagai salah satu bahan informasi, bahan masukan dan 

bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan khususnya Perusahaan Perbankan yang 

berhubungan dengan penyebab adanya Turnover  

 

A. Karakteristik Individu  

Di dalam organisasi terdapat sejumlah karyawan yang terdiri dari beberapa individu 

dengan karakteristik yang berlainan satu dengan yang lainya. Individu tertentu sebagai 

seorang   karyawan   bagi   organisasi   memiliki   kemampuan,   keprcayaan   pengharapan, 

kebutuhan, serta pengalaman masa lalu yang berbeda dengan individu lainya . Schermerhorn 

et.al (1991) mengkategorikan tiga perbedaan individu yaitu :1)karakteristik demografis, 

misalnya usia,  sikap  dan  lain-lain, 2)karakteristik  kompetensi,  misalnya  ketangkasan  

atau kemampuan, dan 3)karakteristik psikologis, misalnya nilai, sikap, kepribadian.     

Demikian pula yang dikemukakan oleh Gibson et.al (1996) yang mengelompokkan variabel 

individu menjadi tiga, yaitu 1)kemampuan dan keterampilan baik mental maupun fisik, 2) 

demografis misalnya jenis kelamin, usia dan ras 3) latarbelakang yaitu keluarga, kelas sosial 

dan pengalaman.  

 

B. Karakteristik Pekerjaan  

Karakteristik pekerjaan adalah karakter suatu pekerjaan dimana individu terlibat di 

dalamnya. Menurut Robbins (1996:598), dalam Sugijanto (2010:30), indikator karakteristik 

pekerjaan, yaitu:  
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1) Variasi ketrampilan yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan harapan  

2) Indentitas tugas yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan harapan  

3) Signifikasi tugas yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan harapan  

4) Autonomi yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan harapan  

5) Umpan balik pekerjaan yang diberikan perusahaan sudah sesuai dengan harapan  

 

C. Kepuasan Kerja  

Menurut Mathis & Jackson (2001), kepuasan kerja adalah suatu proses masuk dan 

keluarnya (turnover) tenaga kerja atau karyawan yang berhubungan dengan ketidakpuasan 

kerja. Lum, et al Menurut Robbins (2006). Instrumen ini mengukur lima dimensi kepuasan 

karyawan meliputi:  

a. Pekerjaan merupakan suatu kondisi dimana tugas dan pekerjaan itu dianggap menarik dan 

memberikan peluang untuk belajar dan menerima tanggung jawab.  

b. Penggajian adalah jumlah upah yang diterima dan kelayakan imbalan tersebut.  

c. Pengembangan karir dan promosi merupakan suatu peluang yang ada untuk mencapai 

kemajuan dalam jabatan atau kesempatan untuk maju.  

d. Supervisi adalah kemampuan seseorang dalam memberikan supervisi, panutan, dan 

perhatian kepada karyawannya.  

e. Rekan kerja dan kelompok kerja merupakan suatu kondisi dimana para rekan sekerja 

bersikap saling bersahabat, kompeten, dan saling membantu.  

 

Menurut Suwatno dan Priansa (2011), kepuasan kerja (job   satisfaction) adalah   cara   

individu merasakan pekerjaannya yang dihasilkan dari sikap individu tersebut terhadap 

berbagai aspek yang terkandung di dalam pekerjaan. Luthans (2006) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan hal yang dianggap penting. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya 

(Robbins dan Judge, 2008).  

Umar  (2010)  menyatakan  bahwa  kepuasan kerja memperlihatkan perasaan karyawan 

tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan. Sedangkan hal yang serupa juga dinyatakan 

oleh Mathis dan Jackson (2011)   bahwa   kepuasan   kerja   adalah keadaan emosional yang 

positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang.  

Menurut Rivai (2004), teori tentang kepuasan kerja yang cukup dikenal yaitu teori 

keadilan (equity theory) mengemukakan bahwa orang merasa puas atau tidak puas, 

tergantung ada atau tidak keadilan (equity)   dalam   suatu   situasi,  khususnya   situasi 

kerja, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil 

orang lain dan apabila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa 

puas.  

 

D. Komitmen Organisasi 

Robbin dan Judge (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi (organizational 

commitment) merupakan suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak terhadap 

tujuantujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk mempertahankan anggotanya dalam 

organisasi tersebut “Organizational Commitment is the degree to which employees believe 

in and accept organizational goals and desire to remain with the organization (Mathis dan 

Jacson, 2011). Berdasarkan teori-teori tersebut dapat dinyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan sikap yang dimiliki karyawan untuk tetap loyal terhadap perusahaan dan 

bersedia untuk tetap bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya organisasi Menurut 

Steers dan Porter (1983), suatu bentuk komitmen yang muncul bukan hanya bersifat 

loyalitas yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja 

yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi yang 

bersangkutan. Bashaw dan Grant dalam Amstrong (1994) mendefinisikan komitmen sebagai 

kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya dengan organisasi.  
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Lebih lanjut Bashwa memandang komitmen sebagai suatu orientasi nilai terhadap 

organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan mengutamakan pekerjaan 

dan organisasinya. Individu akan berusaha memberikan segala usaha yang dimilikinya 

dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya. Bashaw menguraikan komitmen 

tersebut dalam 3 (tiga) aspek yang dapat dijumpai dalam diri karyawan, yaitu :  

1. Kemauan Karyawan  

Menurut  Bashaw  dan  Grant dalam Amstrong  (1994)  seseorang  yang  mempunyai 

kemauan kuat untuk bekerja dapat diketahui dari tingkat kesungguhan dia dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan.  

2. Kesetiaan Karyawan  

Young (1997) juga menemukan bahwa salah satu indikator kesetiaan yang tinggi adalah 

bahwa mereka rata-rata mempunyai tingkat kemangkiran yang rendah dibandingkan 

dengan individu yang mempunyai kesetiaan yang rendah.  

3. Kebanggaan Karyawan  

Kamus Besar Indonesia (1990) menterjemahkan bahwa kebanggaan berkaitan dengan 

perasaan kepuasan diri atas suatu keunggulan tertentu. Organisasi yang dapat 

menciptakan rasa   kebanggaan   akan   dapat   memacu   karyawan   untuk   

mengembangkan   dirinya   dan memberikan yang terbaik bagi organisasi  

 

E. Turnover Intention  

Cascio (1987), mendefinisikan turnover sebagai berhentinya hubungan kerja secara 

permanen antara organisasi dengan karyawannya atau merupakan perpisahan antara 

organisasi dan pekerja, Sedangkan Mobley (1986), seorang pakar dalam masalah pergantian 

karyawan memberikan batasan turnover sebagai berhentinya individu dari anggota suatu 

organisasi dengan disertai pemberian imbalan keuangan oleh organisasi yang bersangkutan. 

Grensing (1997), menyatakan bahwa dirasakan baik untuk memiliki orang baru dalam 

organisasi karena mereka membawa ide baru.  

Menurut Mobley, et al.(1996), intention turnover merupakan keinginan untuk pindah dapat 

dijadikan gejala awal terjadinya turnover dalam sebuah perusahaan. Robbins (2006), 

menjelaskan bahwa turnover dapat terjadi secara sukarela (voluntary turnover) maupun 

secara tidak sukarela (involuntary turnover). Voluntary turnover atau quit merupakan 

keputusan karyawan untuk meninggalkan   organisasi   secara   sukarela   yang   disebabkan   

oleh   faktor   seberapa   menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain.  

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian terfokus pada penelitian kuantitatif. metode 

yang digunakan adalah survei dengan memberikan pertanyaan (kuesioner) kepada 

responden. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  organisasi  bank,  penelitian  ini 

mengunakan  sample  jenuh  atau  sampel  populasi  yaitu  seluruh  anggota populasi, Kantor 

Wilayah Bank syariah yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 9 Kantor Wilayah. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh   karyawan yang berjumlah 103 orang. Lokasi penelitian 

adalah perusahaan Perbankan Syariah di Kalimantan Selatan, dengan alasan  bahwa  saat  ini  

perusahaan  Perbankan  Syariah  saat  ini  sedang  tumbuh dan berkembang, serta terpusat di 

Kota Banjarmasin, sedangkan di kabupaten, hanya ada sebagian, sehingga dipilihlah 

perusahaan Perbankan Syariah. Tehnik analisis yang dilakukan menggunakan Model 

Persamaan Struktural, PLS (Partial Least Square). 

 

hipotesis penelitian sebagai berikut :  

1. Karakteristik Individu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.  

2. Karakteristik Individu berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi.  

3. Karakteristik kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.  
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4. Karakteristik kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi.  

5. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi.  

6. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention.  

7. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention.  

 

Berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  serta  kajian  teori  dan kerangka 

konseptual seperti telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan 

berdasarkan gambar berikut dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                                                            
                                          Gambar 1. Model Hipotesis Penelitian 

 

 
Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Tabel 1 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel 

Alpha 

Cronbach Keterangan 

X11 0.833 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

X12 0.914 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

X13 0.782 Tingkat kehandalan tinggi 

X14 0.875 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

X21 0.907 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

X22 0.877 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

X23 0.820 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Y11 0.800 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Y12 0.795 Tingkat kehandalan tinggi 

Y13 0.650 Tingkat kehandalan tinggi 

Y14 0.794 Tingkat kehandalan tinggi 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kepuasan Kerja 

Turn Over 

Intention 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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Variabel 

Alpha 

Cronbach Keterangan 

Y15 0.802 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Y21 0.817 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Y22 0.794 Tingkat kehandalan tinggi 

Y23 0.842 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Z1 0.825 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Z2 0.839 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

 

Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat besarnya nilai t-statistik (1.960), 

dimana apabila nilai t berada pada rentang nilai –t tabel dan + t tabel  maka hipotesis akan 

ditolak atau dengan kata lain menerima hipotesis nol (Ho). Berikut ini disajikan gambar hasil 

analisis PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 hasil analisis PLS 

Tabel 2 Hasil Hipotesis Penelitian 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

 Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) Keputusan 
Karakteristik Individu -> 

Kepuasan Kerja 0.192 0.195 0.077 
 

0.077 2.486 Signifikan 

Karakteristik Individu -> 

Komitmen Organisasi 0.031 0.041 0.033 

 

0.033 0.955 

Tidak 

Signifikan 
Karakteristik Pekerjaan -> 

Kepuasan Kerja 0.687 0.686 0.058 

 

0.058 11.916 Signifikan 
Karakteristik Pekerjaan -> 

Komitmen Organisasi 0.242 0.235 0.062 

 

0.062 3.930 Signifikan 
Kepuasan Kerja -> Komitmen 

Organisasi 0.722 0.729 0.064 

 

0.064 11.354 Signifikan 
Kepuasan Kerja -> Turnover 

Intention -0.384 -0.388 0.079 

 

0.079 4.878 Signifikan 
Komitmen Organisasi -> 

Turnover Intention -0.607 -0.604 0.078 

 

0.078 7.810 Signifikan 
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Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Karakteristik Individu 

terhadap Kepuasan Kerja menunjukkan koefisien path sebesar 0.192 dengan nilai t statistik 

sebesar 2.486 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat direct effect yang signifikan antara Karakteristik Individu terhadap Kepuasan Kerja. 

Artinya, semakin baik Karakteristik Individu, maka hal itu akan mempengaruhi peningkatan 

Kepuasan Kerja, demikian sebaliknya. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Karakteristik Individu 

terhadap Komitmen Organisasi menunjukkan koefisien path sebesar 0.031 dengan nilai t 

statistik sebesar 0.955 yang lebih kecil dari 1.96, sehingga terima Ho dan dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat direct effect yang signifikan antara Karakteristik Individu terhadap 

Komitmen Organisasi, dengan kata lain tinggi rendahnya Komitmen Organisasi tidak 

dipengaruhi oleh Karakteristik Individu. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Karakteristik pekerjaan 

terhadap Kepuasan Kerja menunjukkan koefisien path sebesar 0.687 dengan nilai t statistik 

sebesar 11.916 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat direct effect yang signifikan antara Karakteristik pekerjaan terhadap Kepuasan Kerja. 

Artinya, semakin baik Karakteristik pekerjaan, maka hal itu akan mempengaruhi peningkatan 

Kepuasan Kerja, demikian sebaliknya. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Karakteristik pekerjaan 

terhadap Komitmen Organisasi menunjukkan koefisien path sebesar 0.242 dengan nilai t 

statistik sebesar 3.930 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat direct effect yang signifikan antara Karakteristik pekerjaan terhadap Komitmen 

Organisasi. Artinya, semakin baik Karakteristik pekerjaan, maka hal itu akan mempengaruhi 

peningkatan Komitmen Organisasi, demikian sebaliknya. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Kepuasan Kerja 

terhadap Komitmen Organisasi menunjukkan koefisien path sebesar 0.722 dengan nilai t 

statistik sebesar 11.354 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat direct effect yang signifikan antara Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 

Organisasi. Artinya, semakin tinggi Kepuasan Kerja, maka hal itu akan mempengaruhi 

peningkatan Komitmen Organisasi, demikian sebaliknya. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Kepuasan Kerja 

terhadap Turnover Intention menunjukkan koefisien path sebesar -0.384 dengan nilai t statistik 

sebesar 4.878 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat direct effect yang signifikan antara Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention. 

Artinya, semakin tinggi Kepuasan Kerja, maka hal itu akan mempengaruhi penurunan Turnover 

Intention, demikian sebaliknya. 

Nilai koefisien path untuk hubungan langsung (direct effect) antara Komitmen Organisasi 

terhadap Turnover Intention menunjukkan koefisien path sebesar -0.607 dengan nilai t statistik 

sebesar 7.810 yang lebih besar dari 1.96, sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat direct effect yang signifikan antara Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention. 

Artinya, semakin tinggi Komitmen Organisasi, maka hal itu akan mempengaruhi penurunan 

Turnover Intention, demikian sebaliknya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan jasa di   

Indonesia.   Faktor-faktor   yang   diduga   mempengaruhi   kebijakan   pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan ukuran dewan 

komisaris perusahaan. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 

2014. Dari keseluruhan populasi tersebut, yang menjadi sampel  penelitian  berjumlah 100  

perusahaan  jasa  yang  ditentukan  melalui metode purposif sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode konten analisis dalam pengungkapan CSR dengan menggunakan 

Reporting Guidelines yang termuat dalam General   Reporting   Initiatives   (GRI).   Teknik   

analisis   data   dilakukan dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan bantuan SPSS 19.0 for windows. 

Setelah dilakukan analisis regresi berganda didapatkan hasil variabel ukuran (size) 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Sedangkan leverage dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

 

Kata Kunci : Kebijakan  Pengungkapan  t anggung  j awab sosial,  General  Reporting 

Initiatives (GRI), ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris. 
 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, dunia bisnis telah berkembang pesat yang terlihat dari bermunculannya 

berbagai macam perusahaan dengan berbagai tife industri serta berbagai macam bentuk barang 

dan jasa yang dihasilkan. Namun, kehadiran berbagai macam bentuk perusahaan tersebut di 

tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan polemik tersendiri, seperti terkait isu 

pencemaran lingkungan oleh perusahaan serta kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Korten (2007) dalam Yuniarti (2007), hal ini kemudian memicu 

timbulnya tekanan dari berbagai pihak yang menuntut perusahaan-perusahaan untuk 

memberikan tanggung jawab sosial atas berbagai macam pengaruh yang ditimbulkan dari 

aktivitas bisnis perusahaan. 

Menurut Gray, et. al, 1987 dalam Sembiring (2005), pengungkapan tanggung jawab sosial 

atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial 

dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. Ghozali dan Chariri (2007) dalam 

Purwanto (2011) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat 

manajerial yang digunakan untuk menghindari konflik sosial dan  lingkungan  dengan  

masyarakat  sekitar  perusahaan.  

mailto:mahyuni@akuntansipoliban.ac.id
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Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang diduga mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Suripto (1999) bahwa perusahaan besar 

umumnya memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang baik, sistem 

informasi yang canggih,  jenis  produk  yang banyak,  struktur  kepemilikan  lengkap,  

sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan yang lebih besar. 

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga dipengaruhi oleh 

leverage ratio perusahaan. Naim dan Rahman (2000)  berhasil menemukan hubungan yang 

positif antara leverage dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Profitabilitas diduga sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Bowman dan Haire (1976) dalam Hackston dan Milne 

(1996) menyatakan bahwa ada pengaruh positif profitabilitas terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan 

sehingga menjamin bahwa manajemen   bertindak   sesuai   dengan   pemilik   perusahaan   

(investor) dan informasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan semua kepada para 

stakeholders, termasuk juga informasi mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditemukan beberapa faktor yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan ukuran dewan   komisaris. 

Berdasarkan pengamatan penulis, masih sangat sedikit penelitian terkait pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang terfokus pada perusahaan industri jasa, khususnya 

perusahaan-perusahaan jasa yang terlisting di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan menguji dan menganalisis 

kemungkinan adanya pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan jasa 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

 

Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

pada perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

3. Apakah ukuran profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

pada perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui   dan   menganalisis   pengaruh   ukuran   perusahaan   terhadap pengungkapan   

tanggung   jawab   sosial   pada   perusahaan-perusahaan jasa yang terlisting di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan-perusahaan jasa yang terlisting di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap  pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perusahaan-perusahaan jasa yang terlisting di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan jasa yang terlisting di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014. 
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Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan-pertimbangan bagi pihak terkait dalam 

rangka penyusunan kebijakan yang lebih baik terkait pertanggungjawaban sosial. 

2. Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi 

sosial khususnya pengembangan wawasan konseptual yang berkaitan dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. Sebagai landasan bagi peneliti sejenis di waktu yang akan datang, khususnya untuk 

penelitian yang berkaitan dengan bidang akuntansi sosial. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Indikator-Indikator Pengungkapan CSR (Corporate Sosial Responsibility) 

Salah satu  standar pengungkapan  tanggung jawab sosial yang banyak digunakan saat 

ini adalah standar dari Global  Reporting  Initiative  (GRI).  GRI merupakan jaringan berbasis 

organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia,  menggunakan kerangka laporan 

berkelanjutan paling  banyak dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

penerapan di seluruh dunia. 

Standar GRI ini membagi indikator kinerja menjadi 3 komponen utama yaitu, ekonomi, 

lingkungan hidup dan sosial yang menyangkut hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan 

lingkungan   kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. (https://www.globalreporting.org/) 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Dalam penelitian ini faktor-fakor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan   

tanggung   jawab   sosial   perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran Perusahaan 

Penelitian Hackston dan Milne (1996) berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap praktek pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan di New Zealand. 

2. Leverage 

Penelitian yang dilakukan Naim dan Rahman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage 

memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

3  Profitabilitas 

Semakin tinggi tingkat  profitabilitas perusahaan maka akan  semakin  besar 

pengungkapan  informasi  sosial  yang dilakukan  oleh perusahaan (Bowman dan Haire 

(1976). 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

Penelitian yang dilakukan oleh Forker (1992) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi 

komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan mengolah angka-angka yang 

bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan jasa yang listing 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Sedangkan tempat penelitian dilakukan di website IDX 

(http://www.idx.co.id). 

 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah data leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

ukuran dewan komisaris serta data pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan serta laporan tahunan perusahaan-perusahaan jasa 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

 

https://www.globalreporting.org/
http://www.idx.co.id/
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H1 

H2 

H3 

H4 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan jasa yang listing di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Jasa yang 

listing di Bursa Efek Indonesia berjumlah 100 buah perusahaan. 

 

Model Penelitian 

Model penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini: 

 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hackston dan Milne (1996), Nai’im dan Rakhman (2000), (Bowman dan 

Haire (1976), Forker (1992). 

 

Hipotesa Penelitian 

Hipotesa-hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin luas pula 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

H2 : Semakin besar Leverage perusahaan, maka semakin luas pula pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

H3 : Semakin besar Profitabilitas perusahaan, maka semakin luas pula pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

H4 :  Semakin besar ukuran dewan komisaris perusahaan, maka semakin luas pula 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel besar yang diteliti, yaitu leverage 

perusahaan, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = log Total Aktiva 

(Marzully dan Denies, 2012) 

 

2. Leverage 

Variabel Leverage dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:  

     
           

             
 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

Ukuran Dewan Komisaris 

 
 
 

Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 
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(Marzully dan Denies, 2012) 

3. Profitabilitas 

Perhitungan profitabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus ROA 

sebagai berikut: 

     
                  

            
 

(Marzully dan Denies, 2012) 

 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan rumus :   

UDK= ∑ Dewan Komisaris Perusahaan 

(Marzully dan Denies, 2012) 

 

5. Pengungkapan tanggung jawab sosial Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan jasa dapat diukur dengan melihat dan 

membandingkan antara data pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di 

laporan tahunan perusahaan dengan standar pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan menurut Global Reporting Initiative (GRI). 

 

Metode Analisis Data 

Analisis statistik digunakan untuk menguji kualitas data dan pengujian hipotesis. Analisis 

statistik yang dilakukan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model yang 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Dalam penelitian 

ini uji normalitas data yang digunakan adalah uji normal probability plot of standardized 

residual. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan 

probability value yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan berikut ini: 

Jika probability value >0,05 maka data terdistribusi normal. 

Jika probability value <0,05 maka data terdistribusi tidak normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan run test yaitu 

untuk menguji apakah antara residual terjadi korelasi yang tinggi. Kriteria yang digunakan 

adalah dengan membandingkan probabilitas koefisien parameter yang diperoleh dengan 

pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut ini: 

Jika probability value > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. 

Jika probability value < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser, yaitu dengan 

meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas. Jika probability value >0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika probability value <0,05 maka berarti 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas 
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dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta 

variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 

0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% 

dan nilai VIF lebih besar dari 10. Apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel 

independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif. 

 

Uji Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear berganda, 

uji signifikansi parameter individual, dan koefisien determinasi. 

1. Metode Regresi Linear Berganda 

Metode regresi linear berganda adalah metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Indriantoro dan Supomo, 2002 

dalam Sulastini, 2007). Berdasarkan hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini, maka 

persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

CSRDI = β0 + β1 UP + β2 LV + β3 PR + β4  UK + e   

Penjelasan:  

CSRDI  :  corporate social responsibility disclosure index 

UP  : Ukuran Perusahaan 

LV  :  Leverage 

PR  :  Profitabilitas 

UK  :  Ukuran Komisaris 

β0  :  intercept 

β1,..., β4 :  koefisien regresi 

e :  error 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-varibel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007). 

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t) 

Menurut Ghozali (2007), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak.  

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima.  

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi Klasik 

Berikut ini adalah beberapa hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan: 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 

Uji Normalitas Data 

Variabel Probability Value Interpretasi 

Unstandardized Residual 0,257 terdistribusi normal 

Sumber: hasil pengolahan data 

Berdasarkan hasil uji normalitas data tersebut dapat disimpulkan bahwa data telah 

terdistribusi normal karena nilai probability lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,257. 
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2. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Probability Value Interpretasi 
Unstandardized residual 0,084 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: hasil pengolahan data 

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi karena nilai probability value sebesar 0,084 (lebih besar dari 0,05) 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Probability Value Interpretasi 

Ukuran_Perusahaan 

Leverage 

Profitabilitas 

Ukuran_Dewan_Komisa

ris 

 

0,489 

0,153 

0,219 

0,774 

 

Tidak ada heteroskedastisitas 

Tidak ada heteroskedastisitas 

Tidak ada heteroskedastisitas 

Tidak ada heteroskedastisitas 
Sumber: hasil pengolahan data 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai probability value untuk semua variabel 

lebih dari 0,05. 

 

4.  Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance 

Value 

Interpretasi 
Ukuran_Perusahaan 

Leverage   

Profitabilitas 

Ukuran_Dewan Komisaris 

0,483 

0,755 

0,834 

0,825 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas Sumber: hasil pengolahan data 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala multikolinearitas karena nilai tolerance value dari semua variabel independen 

bernilai lebih besar dari 0,1. 

 

Pengujian Regresi Linier Berganda 

1. Uji Ketepatan (Goodness of Fit Test/R
2

) 

Hasil uji ketepatan (Goodness of Fit Test) dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5 

Uji Ketepatan 

Model R Adjusted R square Std. Error of the Estimate 

1 0,692 0,479 2,316 

Sumber: hasil pengolahan data 

Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R
2 

yang dihasilkan dari analisis 

regresi adalah sebesar 0,479. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semua variabel 

independen, yaitu ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris 
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mampu menjelaskan 47,9% variasi  yang terjadi pada tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel dependen dijelaskan variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 52,1%. 

 

2. Uji F (Pengujian Koefisien Regresi serentak) 

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

Model Sum square F Sig 

1 308,655 7,322 0,000 

Sumber: hasil pengolahan data 

Nilai F Tabel pada df1 = 3 (k-1) dan df2 = 96 (n-k) pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 

sebesar 2,70. Pengujian ini menghasilkan nilai F hitung sebesar 7,322 dengan probability   

value   sebesar   0,000   Karena nilai F Hitung (7,322) lebih besar daripada F Tabel (2,70) 

dan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil daripada 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3. Uji t (Pengujian Koefisien Regresi Parsial) 

Hasil uji t dapat dilihat dari tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coeficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std Error Beta 

(Constant) 21,34

6 

11,340  3,245 ,023 

Ukuran_Perusaha

an 

8,547 ,146 ,547 4,331 ,000 

Leverage ,013 ,746 ,0256 ,281 ,702 

Profitabilitas 7,026 ,132 ,465 3,018 ,021 

Ukuran_Komisari

s 

,037 ,634 ,0217 ,152 ,293 

Sumber: hasil pengolahan data 

 

Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka dapat disimpulkan hasil uji hipotesis sebagai berikut: 

a) Hipotesis 1 yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diterima 

karena nilai signifikansi 0,00 (lebih kecil dari 0,05).  

b) Hipotesis 2 yang menyatakan terdapat hubungan antara leverage dengan luasnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak, karena nilai signifikansi 

0,702 (lebih besar dari 0,05). 

c) Hipotesis 3 yang menyatakan terdapat hubungan antara profitabilitas dengan luasnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diterima, karena nilai signifikansi 

0,021 (lebih kecil dari 0,05) 

d) Hipotesis 4 yang menyatakan terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris 

dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditolak, karena nilai 

signifikansi 0,293 (lebih besar dari 0,05). 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat dibuatkan persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 
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CSRDI = 21,346 + 8,547 UP + 7,206 PR 

 

Penjelasan: 

CSRDI : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

UP  : Ukuran Perusahaan 

PR  : Profitabilitas Perusahaan 

 

Pembahasan Analisis Hasil Uji Hipotesis  

Pembahasan Analisis Hipotesis 1 

Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tangggung jawab sosialnya. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996) dan Gray et al., (2001) dalam 

Sembiring (2005).   

Penyebabnya diduga adalah karena perusahaan besar merupakan emiten yang disoroti 

oleh banyak pihak, salah satunya adalah terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga pengungkapan terkait tanggung jawab sosial 

perusahaan sangat diperlukan untuk menunjukkan kewajaran dan kepedulian perusahaan pada 

masyarakat dan lingkungan.  

 

Pembahasan Analisis Hipotesis 2 

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat 

leverage perusahaan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan Sembiring (2005), n a m u n  tidak sejalan dengan hasil penelitian Na’im dan 

Rakhman, (2000). 

Hal ini diduga karena dengan semakin tingginya perbandingan jumlah hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri mengakibatkan perusahaan harus memprioritaskan 

penyelesaian hutang dibandingkan harus mengalokasikan sejumlah dana sosial untuk 

masyarakat dan lingkungan. 

 

Pembahasan Analisis Hipotesis 3 

Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat 

profitabilitas perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian Bowman dan Haire (1976), namun berlawanan dengan hasil 

penelitian dari Hackston dan Milne (1996), dan Sembiring (2005). 

Hal ini diduga karena dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memungkinkan bagi 

perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah dana sosial untuk masyarakat dan lingkungan, 

yang kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan ini juga selaras dengan 

upaya perusahaan untuk menjaga citra dan nama baik perusahaan di tengah-tengah masyarakat.  

 

Pembahasan Analisis Hipotesis 4 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan  ukuran  dewan  

komisaris  perusahaan  terhadap  tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Arifin dan Miftah (2013), namun tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Sembiring (2005).  

Hal ini diduga karena sebagai perwakilan dari pemegang saham, dewan komisaris lebih 

menginginkan penggunaan laba untuk aktivitas operasional dan pembagian dividen daripada 

digunakan untuk kegiatan sosial. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan-perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Penyebabnya 

diduga karena semakin besar ukuran perusahaan mengakibatkan semakin banyaknya 

sorotan dari berbagai pihak terhadap perusahaan terkait tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. 

2. Leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan-perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Penyebabnya 

diduga karena dengan semakin besarnya jumlah perbandingan utang dibandingkan modal 

sendiri mengakibatkan perusahaan harus memprioritaskan penyelesaian hutang/kewajiban 

dibandingkan dengan mengalokasikan sejumlah dana sosial untuk masyarakat dan 

lingkungan sekitar perusahaan. 

3. Profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan-perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Penyebabnya 

diduga karena dengan semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan memungkinkan 

perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah dana sosial untuk masyarakat dan lingkungan 

sekitar perusahaan. 

4. Ukuran dewan komisaris terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan-perusahaan jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. 

Penyebabnya diduga karena sebagian besar anggota dewan komisaris lebih menghendaki 

penggunaan laba perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan serta untuk 

pembagian dividen daripada digunakan untuk keperluan sosial. 

 

Saran-saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian berikutnya diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya bisa dimasukkan beberapa variabel lain yang diduga juga 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti misalnya 

umur perusahaan, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit yang karena 

keterbatasan waktu penelitian dan aksesibilitas data masih belum dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa diteliti secara lebih spesifik pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap masing-masing indikator  pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan menurut Global Reporting Index (GRI). 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat perusahaan di Indonesia. 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder 

dari laporan tahunan periode tahun 2013 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.  

Tiga metode digunakan dalam penelitian ini untuk mensimulasikan perhitungan zakat 

perusahaan. Dua metode diadopsi dari AAOIFI, yaitu metode net asset dan metode net invested 

fund. Metode lainnya menggunakan perhitungan zakat yang lazim digunakan di Indonesia, 

yaitu metode 2,5% dari pendapatan sebelum zakat dan pajak. 

Hasil penelitian menunjukan sangat terbatasnya instrument regulasi mengenai zakat 

perusahaan di Indonesia. Dari 10 BUS yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya tiga 

bank yang melaporkan zakat perusahaannya pada laporan tahunannya. Dari ketiga metode yang 

digunakan, metode net asset menunjukan angka zakat perusahaan yang terbesar, diikuti oleh 

metode net invested fund dan metode 2,5 %. 

 

Kata kunci : zakat perusahaan, bank umum syariah, metode net asset, metode net invested 

fund, metode 2,5 %, laporan tahunan 2013. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to find out the potency of corporate zakah in 

Islamic Banks. Using secondary data from the 2013 annual reports of Islamic banking in 

Indonesia, this research is classified as qualitative research. Three methods are used to 

calculate zakah corporate.  

Two methods are adopted from the AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for 

Islamic Financial Institution), namely Net Asset Method, and Net Invested Fund. Another 

method is taken from common method in zakah calculation in Indonesia that is 2,5% of income 

before zakah and tax (the 2,5% method). 

The result of this research shows lack regulation of corporate zakah for Islamic financial 

institution in Indonesia. From 10 sample of islamic banks, only 3 banks reported their 

corporate zakah in its annual reports.  Among the three methods, the net assets method result in 

the biggest amount of corporate zakah, followed by the net invested fund and the 2,5% method 

respectively (KPID, 2015). 

 

Keywords : corporate zakah, Islamic bank, Net Asset Method, Net Invested Fund, 2,5% 

method, Annual report 2013 (KPID, 2015). 

 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu utama dalam permasalahan 

yang dihadapi Negara ini. Di lain pihak, beberapa kelompok masyarakat justru berada pada 

kondisi ekonomi yang berlebihan. Tingkat kesenjangan sosial yang sangat mencolok ini 

menjadi satu hal penting yang perlu segera diatasi di Indonesia. Sebuah penelitian  menyatakan 

bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk mengatasi kemiskinan jika 

mailto:andriani@akuntansipoliban.ac.id
mailto:Netara513@gmail.com
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dikelola dengan professional (Irfan Syauqi Beik, 2010). Pendistribusian kekayaan akan lebih 

merata melalui penerapan zakat dalam aspek kehidupan. Bahkan dalam sebuah penelitian 

ditunjukan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 dapat mencapai hingga 217 

trilliun rupiah, atau setara dengan 3,4% GDP Indonesia (Firdaus, et al., 2012). 

Zakat tidak hanya ditujukan kepada individu, dalam dunia muamallah juga dikenal 

adanya zakat. Istilah zakat perusahaan jadi berkembang sebagai akibat dari semakin 

kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perlunya perusahaan berzakat dilandasi 

dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al- Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah 

ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat  

perusahaan  juga  didalilkan  kepada  beberapa hadits  sahih Rasulullah. 

Untuk memudahkan praktik zakat pada perusahaan di Indonesia, maka  Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) telah mengambil peran dengan menetapkan standar yang termuat dalam PSAK 

109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah di Indonesia, hanya saja PSAK 109 terbatas 

pada entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat seperti 

Badan/Lembaga Amil Zakat (IAI, 2014). Standar lain yaitu PSAK 101 bersifat lebih general 

dan mengcover tentang  penyajian laporan  keuangan seluruh entitas syariah di Indonesia. 

Akan tetapi PSAK 101 hanya mengatur pada aspek pelaporan dan tidak mengatur pada aspek 

pengakuan dan pengukuran zakat (IAI, 2014). 

Keterbatasan PSAK 101 dan PSAK 109 dapat diatasi jika digunakan standar 

internasional yang dikeluarkan oleh   Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI  mengatur hal tersebut melalui   Financial   

Accounting   Standard   (FAS)   No.9 (mengatur perlakuan akuntansi) dan Sharia Standard 

No.35 (mengatur praktik hukum syariah untuk zakat). Di dalam standar tersebut secara detail 

diatur mengenai aspek penentuan basis perhitungan zakat, pengukuran nilai dari benda-benda 

yang dikenakan zakat serta kelengkapan pengungkapan pada laporan keuangan. Terdapat dua 

metode dalam melakukan perhitungan zakat perusahaan pada lembaga keuangan syariah yaitu 

metode asset bersih (Net Asset Method) dan metode investasi aset bersih (Net Invested 

Fund Method) (AAOIFI, 2012). 

Akan tetapi walaupun AAOIFI telah mengeluarkan pedoman bagi entitas syariah di 

seluruh dunia, sebuah penelitian menunjukan bahwa masih banyak terdapat perbedaan dalam 

pengaplikasian zakat pada entitas Bank Islam dan perlu sebuah formula seragam untuk menjadi 

dasar hukum penerapan zakat entitas tersebut (Ismail, et al., 2013). Sebagai contoh jika 

Indonesia memiliki PSAK 101 dan 109, Malaysian Accounting Standard Board (MASB) telah 

menerbitkan Technical Release i-1 (TRi-1) “Accounting For Zakat on Business” (Adnan & 

Bakar, 2009). 

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan tidak hanya profit oriented tetapi 

juga social oriented sebagaimana terdapat dalam UU No.21 tahun 2008 tentang bank syariah 

dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yakni menerima dana yang 

berasal dari zakat, infaq, shadaqah (ZIS), hibah, dana sosial lainnya dan menyalurkannya 

kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah. Dengan fungsinya tersebut Bank Umum 

Syariah (BUS) merupakan subjek zakat yang cukup potensial di Indonesia. 

Berdasarkan pada fenomena tersebut maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan zakat perusahaan pada BUS di Indonesia. Secara rinci rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)Bagaimana kepatuhan BUS di Indonesia terhadap 

PSAK 101 khusunya mengenai pelaporan dana zakatnya?, 2) Bagaimana penerapan zakat 

perusahaan oleh BUS di Indonesia? Dan 3) Berapa besarnya potensi zakat perusahaan Bank 

Umum Syariah di Indonesia jika dihitung dengan metode perhitungan zakat perusahaan 

menurut standar AAOIFI? 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terhadap PSAK 101, 

mengenai penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat. 
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2. Mengetahui Sumber dana zakat pada BUS di Indonesia. 

3. Mengetahui metode perhitungan dana zakat perusahaan yang telah diterapkan oleh BUS di 

Indonesia 

4. Membuat simulasi perhitungan dana zakat oleh BUS di Indonesia pada tahun 2013 dengan 

menerapkan metode yang diterapkan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic 

Financial Institution (AAOIFI) dan membandingkan hasil dari setiap metode. 

5. Menganalisis hasil simulasi perhitungan pada poin 4 untuk menjelaskan mengenai potensi 

zakat perusahaan pada BUS di Indonesia. 

 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Hasil penelitian dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk menetapkan kebijakan mengenai zakat perusahaan di Indonesia, baik perusahaan 

secara umum ataupun bagi institusi keuangan syariah saja. 2) Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu alat evaluasi untuk mengoptimalkan dana zakat perusahaan yang dapat 

dikumpulkan di Indonesia 

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak dalam jumlah tertentu, sementara kekayaan pada 

dasarnya adalah sesuatu yang berwujud dan oleh karena itu kepadanya dikenakan zakat 

(Qardhawi, 2008). Dalam terminologi al-Quran dan Sunnah, zakat adalah bagian dari harta 

yang wajib dibelanjakan di jalan Allah (M. Imran Ashraf Usmani, 2000). 

Keberadaan perusahaan sebagai wadah kegiatan usaha yang kemudian berkembang 

menjadi badan hukum atau (syakhsiyyah ‘Itibariyah  dipandang sebagai orang atau recht 

person) dikarenakan diantara individu itu kemudian mucul transaksi, pinjam meminjam, 

berhubungan dengan pihak luar dan juga menjalin kerjasama, dan segala kewajiban serta hasil 

akhirpun dinikmati bersama, maka demikian juga dalam hal kewajiban kepada Allah berupa 

zakat. (Hafidhuddin, 2003).Pendapat ini sesuai dengan hasil muktamar Zakat Internasional I di 

Kuwait pada tanggal 3 April 1984 yang menegaskan bahwa perusahaan bertindak sebagai 

subjek hukum normal dan wajib membayar zakat hartanya sesuai dengan jenis dan kondisi harta 

tersebut. Jika perusahaan tidak membayarkan zakat kekayaannya, maka pemilik saham wajib 

membayarkan zakatnya masing-masing (Muzammil, 2003). Ada banyak rumusan untuk 

menentukan dan menghitung asset perusahaan wajib zakat. Harta kekayaan dapat dikenakan 

kewajiban untuk membayar zakat hanya jika telah mencapai jumlah tertentu. (Mufraini, 2006). 

Di Indonesia terdapat aturan perundang-undangan terkait zakat yaitu UU No. 23 tahun 

2011, UU  No.  17  tahun  2000,  d a n  UU  No.  21  tahun  2008.  Sementara standar 

akuntansi berkaitan dengan zakat adalah  PSAK 101 dan PSAK 109 (IAI, 2014), FAS No.9 

(AAOIFI) (AAOIFI, 2008).  

Tidak kurang dari tiga metode perhitungan zakat perusahaan telah diaplikasikan oleh 

beberapa lembaga pengelola zakat dan empat metode ditawarkan oleh beberapa ahli fikih 

muamalah  (Riyanti, 2007), namun lembaga yang telah kredibel yaitu AAOIFI memberikan 

dua alternative perhitungan zakat masing-masing 1)Metode aktiva bersih dan 2) Metode 

investasi asset bersih telah diterapkan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan di 

Arab Saudi. Dalam dua metode tersebut, AAOIFI menggunakan kadar zakat sebesar 2,5775% 

jika digunakan dasar tahun Masehi dan kadar zakat 2,5% jika menggunakan dasar tahun 

hijriah. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

 

a) Metode Aktiva Bersih (Net Asset Method) 

 

 

 

 

 

 

[( Kas + piutang bersih +  aktiva yang diperdagangkan 

(persediaan/surat berharga/real estate) + pembiayaan 

(mudharabah, musyarakah, dan lain-lain)) – (Utang 

lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan 

minoritas + penyertaan pemerintah + endownment + 
penyertaan lembaga sosial + lembaga nonprofit)] 

 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

35 

  …………..(1) 

 

b) Metode investasi asset bersih (Net Invested fund/net equity)  

 

 

 

 

 ………….(2) 

 

 

Tabel di bawah ini menunjukan dasar penilaian dalam perhitungan zakat perusahaan oleh 

AAOIFI (AAOIFI, 2008). 

 

Tabel 1. 

Dasar penilaian atas akun-akun laporan keuangan sebagai dasar zakat dengan metode net 

assets dan net invested fund 

Metode aktiva bersih (net assets) Dasar Penilaian 

Aktiva : 

Kas dan setara kas 

Piutang bersih 

Pembiayaan mudharabah 

Pembiayaan musyarakah 

Salam 

Istishna 

 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Aktiva yang diperdagangkan : 

     Persediaan 

     Surat berharga 

     Real estate  

     Lain-lain 

 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Nilai kas atau setara kas 

Utang : 

Utang lancar 

Wesel bayar 

Utang lain-lain 

Modal investasi tak terbatas 

Penyertaan dari pemerintah, endownment, 

lembaga sosial, organisasi non profit 

Penyertaan minoritas 

 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

 

Nilai buku 

Nilai buku 

Metode Invested Funds/Net Equity Dasar penilaian 

Aktiva yang diperdagangkan : 

     Gedung yang disewakan 

     Lain-lain 

Aktiva tetap bersih 

Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva  

Utang lancar dan wesel bayar  

Modal pemilik : 

     Tambahan modal 

     Cadangan 

     Laba ditahan 

     Laba bersih 

 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

Nilai buku 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian dan Sumber data 

[(Modal disetor (tambahan modal) + cadangan + cadangan 

yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + 

utang jangka panjang) - (Aktiva tetap + investasi yang tidak 
diperdagangkan + kerugian)] 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesis melainkan bertujuan untuk menggambarkan,  mengungkapkan, dan menjelaskan 

situasi tertentu secara benar (Newman, 2006). 

Dalam   penelitian   ini   akan dijelaskan mengenai pengaplikasian metode zakat 

perusahaan dengan menggunakan data sekunder dari BUS di Indonesia. Variabel dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2013 BUS di Indonesia dengan menggunakan 

data yang relevan untuk menghitung zakat perusahaannya. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) daftar BUS yang ada di Indonesia pada 

tahun 2013 sejumlah 11 BUS. Hanya saja karena salah satu dari BUS tersebut yaitu Bank 

MayBank Syariah tidak mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2013, maka 

jumlah sampel dalam penelitian berkurang hanya sejumlah 10 BUS.  Total 10 BUS yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

Daftar BUS Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Nama 

B

U

S 

Kode BUS 

1 Bank Muamalat Indonesia BMI 

2 Bank BNI Syariah BNISy 

3 Bank Syariah Mandiri BSM 

4 Bank BRISyariah BRIS 

5 Bank Mega Syariah MegaSy 

6 Bank BCA Syariah BCASy 

7 Bank Jabar Banten Syariah BJBSy 

8 Bank Panin Syariah PaninSy 

9 Bank Syariah Bukopin BukopinSy 

10 Bank Victoria Syariah VicSy 

Sumber: www.bi.go.id 

2. Tahapan penelitian dan teknik analisis data 

Berikut adalah tahapan kegiatan dan teknik yang digunakan pada penelitian ini : 

a. Mengumpulkan data laporan keuangan tahun 2013 dari BUS di Indonesia melalui website 

masing-masing dan dari website Bank Indonesia. 

b. Mengidentifikasi bagaimana penyajian informasi zakat perusahaan masing-masing BUS. 

c. Mengklasifikasikan  data-data  yang  diperlukan  untuk mengaplikasikan metode 

perhitungan zakat perusahaan masing-masing BUS di Indonesia menggunakan metode 

AAOIFI. 

d. Membuat simulasi perhitungan zakat perusahaan pada BUS di Indonesia dengan 

menggunakan metode dari AAOIFI dan juga dengan menggunakan rumus 2,5% dari Laba, 

yang selanjutnya disebut sebagai metode 2,5% pada penelitian ini 

e. Membuat kesimpulan dari hasil simulasi pengaplikasian metode AAOIFI dan metode 

2,5% sehingga dapat diketahui potensi zakat pada BUS di Indonesia dengan menggunakan 

metode tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat oleh BUS di Indonesia dan 

Sumber Dana Zakat oleh BUS di Indonesia  

Sesuai dengan PSAK 101, Komponen-komponen yang ditunjukkan dalam penyajian 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat (LSPDZ) adalah sumber dana zakat, penggunaan 

dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan saldo akhir dana zakat. Namun 

penelitian ini hanya memfokuskan pada sumber dana zakat untuk mengetahui bagaimana 

perhitungan dana zakat dari setiap Bank Umum Syariah. Sumber dana zakat dalam LSPDZ 

menurut PSAK 101 ada dua yaitu zakat dari dalam entitas syariah (zakat dari bank) dan zakat 

http://www.bi.go.id/
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dari pihak luar entitas syariah           (zakat dari pihak luar bank). Berikut tabel yang 

menunjukkan penyajian LSPDZ pada Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan Annual 

Report tahun 2013 dan sumber dana zakat tersebut  

 

Tabel 3 

Penyajian LSPDZ &Sumber Dana Zakat Pada BUS di Indonesia Pada tahun 2013 (dalam 

jutaan rupiah) 

Sumber:data diolah penulis dari Annual Report 2013 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa tiga dari sepuluh BUS di Indonesia tidak meyajikan 

LSPDZ dalam laporan keuangannya di tahun 2013. Kondisi ini menunjukan bahwa kepatuhan 

BUS di Indonesia terhadap PSAK 101 mengenai penyajian LSPDZ dalam laporan keuangan 

masih cukup rendah. Dua kemungkinan yang menjadi alasan fenomena tersebut adalah BUS 

memang tidak melakukan praktik zakat atau BUS melakukan praktik zakat dengan 

memfungsikan lembaga atau unit di luar BUS. 

Setelah melalui penelitian lebih lanjut diketahui bahwa kemungkinan utama dari alasan 

ketiadaan LSPDZ tersebut adalah karena  Bank Muamalat, BJB Syariah dan Bank Syariah 

Bukopin tidak menjalankan fungsi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana 

Qardhul Hasan secara langsung. Tiga BUS ini membentuk organisasi khusus untuk mengelola 

dana ZIS dan Qardhul Hasannya. Sebagai akibatnya, pelaporan dana ZIS dan Qardhul Hasan 

tidak disajikan dalam laporan keuangan ketiga BUS tersebut tetapi dilaporkan secara terpisah 

oleh unit pengelola zakat yang mereka bentuk. 

Selain itu informasi dari tabel di atas menunjukan bahwa hanya tiga BUS yang 

menerapkan zakat perusahaan di Indonesia yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Mega Syariah. Jumlah zakat BUS di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar Rp.51.890.000.000 

dan berikut adalah diagram yang menunjukan total zakat BUS di Indonesia diklasifikasikan 

berdasarkan sumber dana zakatnya: 

Nama BUS LSPD

Z 
Sumber dana zakat 

Total 

Metode 

Perhitungan 

Zakat psh  

Zakat dari bank 

Zakat 

dari luar 

bank 

 Zakat Zakat Zakat 

 
Psh karyawan 

nasabah/ 

umum 

BMI ẋ 

    

N/A 

BNISy √ 4.538 

 

5.108 9.646 N/A 

BRIS 

√ 

 

5.541 81 5.622 

2,5 % dari 

laba 

sebelum 

zakat dan 

pajak 

BSM √ 22.662 7.954 439 31.055 N/A 

MegaSy √ 5.121 

  

5.121 N/A 

BCASy √ 

  

25 

 

N/A 

BJBSy x 

    

N/A 

PaninSy √ 

 

322 

 

322 N/A 

SyBukopin x 

    

N/A 

VicSy √ 

  

99 99 N/A 

Jumlah 32.321 13.817 5.752 51.890  
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Gambar 1 

Zakat BUS di Indonesia Berdasarkan Sumber Dana tahun 2013

 
 

Dari diagram di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 sumber dana zakat BUS yang 

terbesar di Indonesia berasal dari zakat perusahaan yaitu sebesar 62% dari total keseluruhan 

zakat BUS tersebut. Selebihnya dana zakat BUS tersebut berasal dari zakat karyawan dan zakat 

nasabah, masing-masing sebesar 27% dan 11%. 

Fakta tingginya sumber dana zakat dari entitas BUS di Indonesia menunjukan bahwa 

zakat perusahaan memberikan sumbangan terbesar atas dana zakat BUS di Indonesia pada tahun 

2013. Padahal pada tahun 2013 tersebut hanya tiga  dari sembilan BUS di Indonesia atau 33,3% 

saja yang membayarkan zakat entitasnya. Masih ada 77,7% BUS yang belum melaksanakan 

zakat entitasnya, kondisi ini menunjukan bahwa potensi dana zakat perusahaan yang masih 

belum terkumpul dari BUS di Indonesia masih sangat besar. 

 

2. Metode Perhitungan Dana Zakat oleh BUS di Indonesia  

Dari ketiga BUS yang telah menerapkan zakat perusahaan, hanya Bank Syariah Mandiri 

yang menjelaskan metode perhitungan zakat perusahaannya. Tabel 3 di atas menunjukan 

ketersediaan metode perhitungan dana zakat oleh BUS di Indonesia pada Tahun 2013. Metode 

2,5% dari pendapatan sebelum pajak yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri diperoleh dari 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Bank tersebutyang ditapkan melalui melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) BSM pada 29 Mei 2013.  

Ketiadaan metode perhitungan dalam menentukan nominal zakat perusahaan oleh BUS di 

Indonesia mungkin terjadi karena tidak ada aturan yang secara formal menetapkan ketentuan 

tersebut. PSAK 101 tidak meminta BUS baik secara mandatory maupun voluntarily untuk 

menyajikan metode perhitungan zakat perusahaannya. Lebih lanjut PSAK 101 juga tidak 

mengatur mengenai standar metode perhitungan zakat perusahaan yang dapat diterapkan oleh 

BUS di Indonesia. 

 

3. Simulasi Atas Metode 2,5 % Dari Laba Sebelum Zakat dan Pajak, metode asset bersih 

dan metode investasi asset bersih Terhadap BUS di Indonesia 

a. Metode 2,5 % Dari Laba Sebelum Zakat dan Pajak 

Analisis atas metode 2,5% yang diterapkan oleh BSM menyimpulkan bahwa tarif tersebut 

ditetapkan dengan mengikuti tarif zakat perdagangan yang selama ini telah lazim 

diterapkan oleh kaum muslimin dengan basis perhitungannya adalah laba sebelum zakat 

dan pajak. Sebagai perbandingan penulis akan mengaplikasikan metode perhitungan 

zakat perusahaan yang digunakan oleh BSM kepada BUS yang menjadi objek penelitian 

untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat perusahaan. Berikut tabel perhitungan 

zakat perusahaan dengan menggunakan metode 2,5% berdasarkan laporan keuangan 

tahunan 2013:  

 

Tabel 4 

Potensi Zakat Perusahaan dengan metode 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak 

pada tahun 2013 (dalam rupiah) 

Nama BUS Laba sebelum Tarif zakat 

62% 
27% 

11% 

Total Zakat BUS tahun 2013 

Zakat perusahaan 

Zakat karyawan 
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zakat dan pajak (2,5% x laba sebelum zakat dan 

pajak) 

BMI  653,620,388,000 16,340,509,700 

BNISy 179,616,000,000 4,490,400,000 

BSM 906,498,894,169 22,662,472,354 

BRIS 183,942,000,000 4,598,550,000 

MegaSy 204,858,856,000 5,121,471,400 

BCASy 16,760,901,061 419,022,527 

BJBSy 40,570,354,000 1,014,258,850 

PaninSy 29,161,500,000 729,037,500 

SyBukopin 27,244,911,129 681,122,778 

VicSy 4,928,000,000 123,200,000 

Total Potensi Zakat Perusahaan BUS 56,180,045,109 

 Sumber : Data diolah penulis  

 

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 potensi zakat 

perusahaan pada BUS di Indonesia dengan menggunakan metode perhitungan 2,5% dari 

laba sebelum zakat dan pajak adalah sebesar Rp 56.180.045.109,00. Jumlah tersebut jauh 

lebih tinggi daripada angka zakat perusahaan yang telah terkumpul pada tahun 2013 

tersebut hanya sebesar Rp 32.321.000,00. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode 2,5% masih ada sebesar Rp 23.859.045.109,00 dana zakat 

perusahaan oleh BUS di Indonesia yang belum tergali. 

Selain itu juga terlihat bahwa Bank Mega Syariah mengaplikasikan metode 

perhitungan zakat yang sama dengan BSM. Tampak pada tabel di atas bahwa angka zakat 

perusahaan Bank Mega Syariah jika dihitung dengan metode 2,5% adalah sebesar Rp. 

5.121.471.400 sama dengan angka yang disajikan pada LSPDZ BUS tersebut. Akan tetapi 

hal berbeda terjadi pada BNI Syariah. Dari tabel diatas tampak bahwa jika dihitung 

dengan metode 2,5%, zakat perusahaan BNI Syariah adalah sebesar Rp. 

4.490.400.000,00. Angka tersebut berbeda dengan nominal yang disajikan oleh Bank BNI 

Syariah pada LSPDZ tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 4.538.000.000,00. Selanjutnya dari 

CALK tidak dapat diketahui metode apa yang diterapkan oleh BNI Syariah untuk 

menghitung dana zakat perusahaannya. 

 

b. Metode Aset Bersih (Net Asset) 

Rumus perhitungan zakat perusahaan dengan metode Net Asset ditunjukkan pada rumus 

(1) pada bagian sebelumnya penelitian ini. 

Berikut rincian dari masing masing komponen yang diaplikasikan pada laporan posisi 

keuangan BUS di Indonesia : 

1. Kas dan setara kas : Kas, Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Giro pada bank 

lain, Penempatan pada Bank Lain 

2. Piutang bersih : Piutang murabahah, istishna, ijarah 

3. Aktiva yang diperdagangkan : investasi pada surat berharga/efek-efek 

Untuk aktiva yang diperdagangkan dinilai berdasarkan fair value bukan berdasarkan 

historical cost. 

4. Pembiayaan : Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

5. Utang lancar : Liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan 

6. Modal investasi tak terikat : dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah 

dana yang diterima oleh bank dengan hak untuk mengelola dan menginvestasikan 

dana. Alasan dijadikannya dana syirkah temporer sebagai komponen modal investasi 
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tak terbatas disini adalah karena ini bisa menjadi modal pada bank namun dapat 

diambil kapan saja oleh pemilik dana. 

7. Penyertaan minoritas adalah saham yang tidak dikuasai holding company (perusahaan 

induk) atau subsidiary company (perusahaan anak). Komponen Ini tidak ditemukan 

penulis dalam laporan keuangan BUS karena yang ada hanya penyertaan mayoritas.  

8. Endownment adalah suatu dana bagi operasi perusahaan, dimana modal pokok dana 

tersebut harus tetap utuh sedangkan keuntungan yang diperoleh dapat digunakan bagi 

berbagai pengeluaran. (Ardiyos, 2008). Endownment biasanya ada pada laporan 

keuangan organisasi non-profit. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ada beberapa komponen yang tidak dapat 

diaplikasikan pada laporan keuangan BUS. Berikut tabel yang menunjukan kesimpulan 

komponen – komponen dari rumus yang dapat diaplikasikan dalam laporan keuangan 

BUS yang menjadi sampel penelitian ini. 

Tabel 5 

Daftar asset kena zakat dan pengurang asset kena zakat 

Aset kena zakat Pengurang aset kena zakat 

Kas 

Giro pada BI 

Giro pada bank lain 

Giro pada …. 

Penempatan BI dan Bank Lain 

Piutang murabahah 

Istishna 

Ijarah 

investasi pada surat berharga/efek-

efek/saham 

Pembiayaan mudharabah 

Pembiayaan musyarakah 

Liabilitas segera 

Bagi hasil yang belum dibagikan 

Dana syirkah temporer 

 

Sumber: data diolah penulis 

 

      Namun selain akun-akun diatas, ada penambahan akun baik pada asset kena zakat 

maupun pada pengurang asset kena zakat (Nurcahyo, 2013). Akun tersebut tampak pada tabel 

berikut : 

Tabel 6 

Daftar asset kena zakat dan pengurang asset kena zakat (tambahan) 

Aset kena zakat Pengurang asset kena zakat 

Pinjaman Qardh  

Tagihan akseptasi (pada Bank 

Muamalat Indonesia) 

Aset diperoleh untuk ijarah 

Aset lain lain 

Simpanan wadiah 

Simpanan dari bank lain 

Hutang pajak 

Pembiayaan diterima 

Kewajiban lain -lain 

Sumber : Erik Nurcahyo (2013) 

Berikut penjelasan mengenai alasan akun akun diatas masuk ke dalam komponen asset 

kena zakat dan pengurang asset kena zakat (Erik Nurcahyo Atmahadi, 2013): 

1. Pinjaman Qardh  

Pinjaman qard diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Dalam 

CALK pada BSM dijelaskan bahwa pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad 

qardh dan dikategorikan sebagai asset produktif. Sedangkan pada CALK bank Muamalat, 

pinjaman qardh yang dimaksud adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan 

Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. 
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Berdasarkan dua pengertian di atas, pinjaman qardh dapat dimasukan dalam asset kena 

zakat. 

2. Tagihan akseptasi 

Dalam CALK dijelaskan tagihan akseptasi adalah tagihan kepada bank lain yang timbul 

sebagai akibat surat kredit berdokumen L/C berjangka. 

3. Aset diperoleh untuk ijarah  

Dalam CALK aset ini merupakan asset yang dijadikan objek sewa (ijarah) dan diakui 

sebesar harta perolehan , asset ini juga merupakan asset produktif sehingga berpotensi 

untuk berkembang karena itu asset diperoleh untuk ijarah masuk dalam asset kena zakat. 

4. Aset lain lain  

Dalam CALK asset lain lain pada BUS sebagian bersifat asset lancar seperti SKBDN, 

piutang pendapatan,pendapatan akan diterima rahn. 

5. Simpanan wadiah 

Dalam CALK, simpanan wadiah merupakan simpanan dari pihak lain dalam bentuk giro 

wadiah dan tabungan wadiah dapat ditarik setiap saat melalui cek atau bilyet giro, 

simpanan wadiah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah merupakan liabilitas 

bagi bank. 

6. Simpanan dari bank lain 

Dalam CALK, simpanan merupakan liabilitas bank kepada bank lain dalam bentuk giro 

wadiah, tabungan wadiah, dan sertifikat investasi mudharabah antarbank (SIMA) 

7. Hutang pajak 

Pajak merupakan kewajiban bank sebagai kewajiban perusahaan kepada negara. 

8. Pembiayaan diterima 

Dalam CALK, pembiayaan diterima merupakan dana yang diperoleh dari entitas lain 

dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad. 

9. Kewajiban lain-lain 

 

Berdasarkan pembahasan di atas berikut merupakan rumus yang dapat diterapkan pada 

BUS di Indonesia : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

      ……(3) 

Berikut merupakan tabel total zakat yang dihitung berdasarkan metode aktiva bersih 

(Net Asset Method)sesuai dengan rumus (3): 

Tabel 8 

Total Zakat Perusahaan Berdasarkan Metode Perhitungan Net Asset Pada BUS 

di Indonesia Tahun 2013 

Nama BUS Tarif zakat 

(Metode aktiva bersih/Net Asset Method) 

BMI 86,711,739,500 

BNISy 34,642,553,675 

BSM 114,214,463,525 

[(Kas + Giro pada BI + Giro pada bank lain + Giro pada 

….+ Penempatan BI dan Bank Lain + Piutang 

murabahah/Istishna/Ijarah+investasi pada surat 

berharga/efek-efek/saham + Pembiayaan 

mudharabah/musyarakah + Pinjaman qardh + Tagihan 

akseptasi (pada Bank Muamalat Indonesia) + Aset 

diperoleh untuk ijarah + Aset lain lain) – (Liabilitas segera 

+ Bagi hasil yang belum dibagikan + Dana syirkah 

temporer + Simpanan wadiah + Simpanan dari bank lain + 

Hutang Pajak + Pembiayaan diterima + Kewajiban lain –

lain)] x 2,5775%  
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BRIS 39,156,400,550 

MegaSy 22,966,040,500 

BCASy N/A 

BJBSy 14,816,810,300 

PaninSy 12,828,861,875 

SyBukopin N/A 

VicSy N/A 

Total 325,336,869,925 

Sumber : data diolah penulis 

 

c.  Metode Investasi Aset Bersih (Net Invested Fund) 

Rumus dari metode investasi aset bersih (Net Invested Fund ) ditunjukkan pada rumus (2) 

di penelitian ini. Berdasarkan rumus (2) tersebut berikut merupakan tabel total zakat 

berdasarkan metode Net Invested Fund: 

 

Tabel 9 

Total zakat berdasarkan metode perhitungan Net Invested Fund 

tahun 2013 (dalam rupiah) 

   Nama BUS 
Tarif zakat 

(Metode Net Invested Fund) 

BMI 33,625,240,200 

BNISy 24,588,035,475 

BSM 54,213,227,650 

BRIS 39,000,771,100 

MegaSy 16,092,647,025 

BCASy 7,636,256,150 

BJBSy 12,928,224,500 

PaninSy 34,398,155,125 

SyBukopin 12,665,912,325 

VicSy 7,411,446,600 

Total 242,559,916,150 

 

Berikut merupakan tabel perbandingan total zakat perusahaan dengan metode perhitungan 

2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat, Metode Net Asset, dan Net Invested Fund (dalam 

rupiah): 

 

 

Tabel 10 

Tabel perbandingan total zakat perusahaan Pada BUS di Indonesia berdasarkan 

3 metode Pada tahun 2013 (dalam rupiah) 

Nama BUS 

Tarif zakat 
Tarif zakat 

(Metode aktiva bersih 

/Net Asset Method) 

Tarif zakat 

(Metode Net 

Invested Fund) 

(2,5% x laba sebelum 

zakat dan pajak) 

BMI 16,340,509,700 86,711,739,500 33,625,240,200 

BNISy 4,490,400,000* 34,642,553,675 24,588,035,475 
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BSM 22,662,472,354* 114,214,463,525 54,213,227,650 

BRIS 4,598,550,000 39,156,400,550 39,000,771,100 

MegaSy 5,121,471,400* 22,966,040,500 16,092,647,025 

BCASy 419,022,527 N/A 7,636,256,150 

BJBSy 1,014,258,850 14,816,810,300 12,928,224,500 

PaninSy 729,037,500 12,828,861,875 34,398,155,125 

SyBukopin 681,122,778 N/A 12,665,912,325 

VicSy 123,200,000 N/A 7,411,446,600 

Total 56,180,045,109 325,336,869,925 242,559,916,150 

Sumber: data diolah penulis 

        Keterangan : 

        *BUS yang telah melakukan zakat perusahaan 

 

Potensi zakat perusahaan mulai dari yang terbesar hingga terkecil akan diperoleh jika 

dihitung masing-masing dengan menggunakan metode net asset, net invested fund dan metode 

2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. 

Dari tabel diatas tampak bahwa berdasarkan metode  perhitungan  Net  Asset  dari  

AAOIFI, total zakat perusahaan pada BUS di Indonesia tahun 2013 adalah Rp. 325, 336 

milyar. Total ini sangat besar jumlahnya jika dibandingkan dengan  metode 2,5%  yang  

digunakan sebagian BUS di Indonesia saat ini. Total zakat perusahaan BUS di Indonesia jika 

menggunakan metode 2,5% hanya sebesar Rp. 56,180 milyar. Besar total zakat perusahaan 

dari metode net asset berbasis asset bersih lebih besar 6 kali lipat dibandingkan dengan 

metode berbasis laba sebelum pajak. Hal ini dikarenakan basis perhitungan metode Net Asset 

didasarkan pada jumlah asset bersih BUS yang nilainya jauh lebih besar dari laba sebelum 

zakat dan pajak masing-masing BUS. 

Demikian halnya dengan potensi zakat perusahaan jika dihitung dengan metode Net 

Invested Fund maka total zakat perusahaan BUS di Indonesia tahun 2013 adalah Rp. 242. 559 

milyar. Besar potensi zakat perusahaan dengan metode Net Invested Fund lebih besar 4 kali 

lipat dibandingkan dengan metode 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. 

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa level/tingkat zakat perusahaan pada masing-

masing metode dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori level/tingkat bawah untuk 

meode 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak, level/tingkat menengah untuk metode net 

invested fund dan level/tingkat atas untuk metode net asset. Untuk lebih jelas berikut disajikan 

level zakat perusahaan berdasarkan ketiga metode dalam bentuk grafik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Grafik level zakat perusahaan oleh BUS di Indonesia 

jika menggunakan ketiga metode pada tahun 2013 

(dalam rupiah) 
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 Berdasarkan tiga kategori tersebut dapat dibuat kecenderungan BUS di Indonesia dalam 

menerapkan zakat perusahaannya pada tabel berikut: 

 

Tabel 11 

Kecenderungan BUS dalam penentuan metode zakat perusahaan tahun 2013 

(dalam rupiah) 

Metode perhitungan level zakat perusahaan Kecenderungan BUS Indonesia 

2,5% laba sebelum zakat dan 

pajak 

bawah Tinggi 

Net Invested Fund menengah Menengah 

Net Asset Method atas Rendah 

Sumber: data diolah penulis 

 

Tingginya kecenderungan BUS di Indonesia untuk membayar zakat perusahaannya pada 

level bawah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 1. Berdasarkan penelitian sebelumnya saat ini belum ada fatwa dari DSN MUI tentang zakat 

entitas/perusahaan di Indonesia sehingga tidak ada perlakuan standar khusus mengenai 

zakat perusahaan pada entitas syariah termasuk BUS (Sadewa, et al., 2015). Dengan 

demikian tidak ada kewajiban yang mengikat tentang pembayaran zakat perusahaan dengan 

metode apapun. BUS yang telah melakukan zakat perusahaan hanya berdasarkan keputusan 

pada RUPS. 

2.  Semakin besar zakat yang dikeluarkan BUS akan berpengaruh pada laba perusahaan dan 

mengurangi jumlah EPS (Earning Per Share) atau laba per saham. Namun disisi lain, 

semakin besar zakat yang dikeluarkan oleh BUS dan disalurkan dengan tepat kepada sasaran 

akan berdampak positif bagi pereknomian mengingat orientasi BUS yang tidak hanya profit 

oriented namun juga social oriented. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut: 

1. Belum ada perangkat peraturan yang mengatur secara jelas mengenai zakat perusahaan 

untuk lembaga keuangan islam termasuk Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

2. Dari seluruh BUS yang menjadi sampel penelitian ini, tampak bahwa lebih dari 50% BUS 

yang terdaftar pada BI per tahun 2013 belum menerapkan PSAK 101 dengan tidak 

menyajikan LSPDZ dalam laporan keuangannya. 

3. Beberapa BUS di Indonesia menerapkan metode perhitungan zakat perusahaan yang sama 

yaitu 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. 

4. Dari   3   metode perhitungan yang disimulasikan yaitu 2,5% dari laba sebelum zakat dan 

pajak, Net Asset Method, dan Net Invested Fund, dapat diketahui bahwa  simulasi  

menggunakan  metode  Net  Asset  menghasilkan jumlah zakat lebih besar dari 2 metode 

lainnya. Jika dibandingkan dengan metode 2,5% sebelum zakat dan pajak, maka 

0 

100.000.000.000 

200.000.000.000 

300.000.000.000 

400.000.000.000 

Tingkat bawah 

Tingkat menengah 

Tingkat atas 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

45 

perhitungan dengan metode Net invested fund  menghasilkan angka 4 kali lebih besar. 

Sedangkan dengan metode Net Asset Method jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah 

6 kalinya.  

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Dewan Ulama di Indonesia agar segera 

membuat aturan mengenai kewajiban perusahaan untuk membayarkan zakatnya. 

2. Perlu ditetapkan mengenai standar metode perhitungan zakat perusahaan di Indonesia 

sehingga perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan yang seragam. 

3. Perlu dibuat standar perlakuan akuntansi yang komprehensif mengenai zakat perusahaan 

di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengukur dan menganalisis kualitas pelayanan 

perpustakaan dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja perpustakaan FEB ULM, 

dengan populasi adalah mahasiswa pengguna yang datang langsung ke perpustakaan FEB ULM.  

Teknik penarikan sampel adalah dengan Accidental Sampling bagi mahasiswa yang telah 

lebih dari 3 kali mengunjungi perpustakaan. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner 

dengan pertanyaan pokok diadopsi dari Libqual+TM yang terdiri dari empat dimensi dan dua 

puluh satu indikator kualitas pelayanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, Importance Performance Analysis (IPA) dan Indeks Kepuasan Pengguna (IKP). 

Berdasarkan diagram IPA, Nilai rata-rata AS, PC, berada pada kuadran III yang 

menggambarkan dimensi tersebut memiliki tingkat kepentingan rendah bagi para pengguna 

perpustakaan, dan kinerja yang dirasakan pun rendah. Dimensi AI, berada dalam kuadran I yang 

menggambarkan dimensi tersebut memiliki tingkat kepentingan tinggi bagi para pengguna, 

namun kinerja yang dirasakan masih rendah atau belum sesuai dengan harapan. Dimensi LP, 

berada dalam kuadran II yang menggambarkan bahwa dimensi tersebut memiliki tingkat 

kepentingan yang tinggi, dan ternyata kinerja yang dirasakan oleh pengguna perpustakaan pun 

tinggi. Secara keseluruhan LIBQUAL yang terdiri dari dimensi AS, AI, PC, dan  LP, berada 

pada kuadran II  yang menggambarkan bahwa LIBQUAL dari perpustakaan FEB ULM, 

memiliki tingkat kepentingan yang tinggi bagi para pengguna perpustakaan, dan diiringi kinerja 

yang tinggi pula. 

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) diperoleh nilai IKP sebesar 61.1% 

yang berarti pengguna perpustakaan FEB ULM merasa cukup puas atas kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh perpustakaan. Namun demikian tingkat kepuasan yang dirasakan belum 

maksimal secara keseluruhan, karena nilai IKP yang didapatkan masih kurang dari 80%. 

Sementara Nilai kepuasan responden berdasarkan pertanyaan di kuisioner secara umum dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 2 orang atau 2%  pengguna perpustakaan merasa sangat puas 

dengan layanan yang diberikan oleh perpustakaan FEB ULM, dan mayoritas 68 orang (68%) 

merasa puas dengan layanan yang diberikan, namun juga perlu diperhatikan ada sebagian 

pengguna  sebanyak 29 orang (29%) yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dari 

Perpustakaan FEB ULM, bahkan ada 1 orang (1%) yang merasa sangat tidak puas terhadap 

layanan yang diberikan. 

 

Kata Kunci : kualitas pelayanan perpustakaan, tingkat kepuasan pengguna perpustakaan 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to know and analysis the level quality service and user 

statisfaction of FEB ULM library, with population is library member student.  

The sampling method used is accidental sampling. This research is used questionnaire 

instrument which adopted from Libqual+TM consist of four dimentions and twenty one library 

service quality indicators. Analysis method are descriptive statistics, Importance Performance 

mailto:yudy_rachman@yahoo.com
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Analysis (IPA) and User Satisfaction Index. This result of analysis indicates for importance is 

5.68 and performance is 4.25. If plotted into the diagram of IPA result exist on the quadran II. It 

means that user's Importance level and the library performance felt by the users relatively high.  

The average value of Access to Information will be exist on the quadrant I. It means that the 

user's importance level to this service was high, but the library service Performance felt by 

users was low. Affect of Service and Personal Control exist on the quadrant III. It means that 

the user's importance level to this service was low, and the fact is that the library service 

performance felt by users was also low. Library as Place dimension exist on the quadrant II, it 

means that user's Importance level and the library performance felt by the users relatively high.  

The Users Satisfaction Index (IKP) is 61.1%. It means that the users was satisfied enough 

to the service performance. But, the users Satisfaction level is still not maximum cause the IKP 

value gained was less than 80%. The Satisfaction of quessionare question result that there were 

2 respondents (2%) stated very satisfy, 68 (68%) stated satisfy, 29 respondents (29%) stated not 

satisfy and 1 (1%) stated very not satisfy. It can be concluded that most of the respondents were 

satisfied to the FEB ULM library services performance.  

 

Keywords: quality service, Satisfaction level 

 

 

PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya perguruan tinggi menjadi universitas riset, maka fungsi 

perpustakaan di perguruan tinggi menjadi semakin penting, karena teaching process atau 

penyampaian materi di kelas menjadi semakin berkurang intensitasnya, sehingga yang terjadi 

adalah learning process di luar kelas. Perubahan konsep ini tentu memerlukan tempat belajar 

yang semakin besar dan perpustakaan akan menjadi alternatif tempat untuk learning process 

tersebut.   

Perpustakaan adalah sarana bagi mahasiswa dan dosen bahkan seluruh civitas yang ada di 

dalam suatu perguruan tinggi untuk belajar. Bagi mahasiswa khususnya, perpustakaan adalah 

sarana untuk belajar menambah ilmu baru yang mungkin tak tersampaikan dosen ketika 

perkuliahan di kelas dan juga mengulang materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan. 

Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat membantu kelancaran perguruan tinggi didalam 

mencapai tujuannya, melalui penyediaaan berbagai fasilitas dan koleksi yang disesuaikan 

dengan kurikulum perguruan tinggi, program penelitian yang diterapkan, dan bentuk 

pengabdian yang telah digariskan perguruan tinggi sebagai organisasi induknya. 

Mengingat pentingnya keberadaan perpustakaan, maka seharusnya sebuah perpustakaan 

yang baik memiliki sarana prasarana dan fasilitas yang lengkap dan baik pula. Staf perpustakaan 

juga adalah orang-orang yang seharusnya handal di bidangnya. Sarana, prasarana dan fasilitas 

serta staf perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan kualitas 

pelayanan. Namun demikian, pada prakteknya beberapa kendala dan kekurangan masih banyak 

ditemui di lapangan. Seperti halnya yang terjadi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Di jam-jam tertentu kadang pengunjung berjubel sehingga daya tampung ruangan perpustakaan 

tak mencukupi. Tetapi pada jam lain, terlihat sengang, jumlah pengunjung bisa dihitung dengan 

jari. Ketersediaan buku-buku tertentu dan jurnal penelitian juga masih terbatas. Ditambah 

adanya keluhan pengunjung akan sikap petugas yang terkadang merokok dalam ruangan, 

menyetel musik/video dengan suara terlalu keras sehingga menganggu kenyamanan selama 

berada di perpustakaan. 

Kondisi ini diakui atau tidak sebenarnya akan sangat berkesan di hati pengunjung yang 

menghendaki kenyamanan dalam segala hal yang menyatu dalam perpustakaan dan menilai 

kualitas pelayanan adalah hal utama. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan suatu penelitian 

untuk mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa sebagai pengguna utama terhadap sarana 

prasarana dan fasilitas perpustakaan, atau dengan kata lain untuk menganalisis bagaimana 
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kualitas pelayanan perpustakaan selama ini, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lambung Mangkurat. 

Ada dua Perumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana 

kualitas pelayanan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM? (2) Bagaimana 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM? 

Sedangkan Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui, mengukur dan menganalisis 

kualitas pelayanan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. (2) Untuk 

mengetahui, mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja 

perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah unit penunjang bagi terselenggaranya tujuan 

perguruan tinggi, yaitu tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan 

pemberdayaan masyarakat.( Saleh, 2004) Sedangkan Sulistiyo-Basuki (1993), memberi batasan 

perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang terdapat di perguruan tinggi, badan 

bawahannya, dan lembaga yang berafiliasi dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi 

mencapai tujuannya. Tujuan perguruan tinggi di Indonesia dikenal dengan tri dharma perguruan 

tinggi. Oleh karena itu, perpustakaan bertujuan membantu melaksanakan ketiga dharma 

tersebut. 

Sesuai Undang-Undang RI NO.43 Tahun 2007 (pasal 3), perpustakaan berfungsi sebagai 

wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keberdayaan negara. Kualitas pelayanan menuju Pelayanan Prima di 

perpustakaan perguruan tinggi memiliki arti yang penting. Terdapat empat unsur utama dalam 

konsep pelayanan prima, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempatnya 

merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, artinya keempatnya harus ada, tidak boleh ada yang 

tertinggal jika ingin disebut layanan prima. 

Ada suatu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan, dan 

biasanya diterapkan di perpustakaan umum, perguruan tinggi atau perpustakaan khusus. Metode 

yang dimaksud adalah metode atau sistem yang sesuai dengan standar baku pelayanan public 

yaitu LibQual+TM. Menurut Xi dan Levy (2005), LibQual+TM dikembangkan dari SERVQUAL 

yang dirancang untuk mengukur kualitas layanan pada industri jasa. LibQual+TM dicetus pada 

tahun 1999 oleh para pakar di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang tergabung dalam 

ARL (Association Research Library) di Amerika Serikat bekerjasama dengan Texas A&M 

University, setelah melalui kajian yang lama. Metode ini dianggap paling mutakhir dan kini 

digunakan oleh hampir seluruh perpustakaan di Amerika Serikat, Eropa, United Kingdom, dan 

Australia. 

Menurut LibQual+™, yang dimaksud dengan mutu pelayanan adalah selisih (gap) antara 

harapan/tingkat kepentingan (desired) dan kinerja /persepsi (perceived). Kesenjangan (gap) 

antara harapan dan persepsi pemustaka inilah yang disebut mutu/kualitas pelayanan 

perpustakaan. Mutu pelayanan dianggap baik, bila skor kinerja lebih tinggi dari harapan, dan 

sebaliknya, mutu pelayanan dianggap belum baik, bila skor kinerja lebih rendah dari harapan. 

Kemudian didalam  LibQUAL+™ dimensi  kualitas pelayanan terdiri dari : (1) Kemampuan 

dan Sikap Pustakawan dalam melayani (service affect), dengan indikator yang meliputi : 

empati/kepedulian(empathy), daya tanggap (responsiveness), jaminan/kepastian (assurance), 

dan reliabilitas/kehandalan (reliability). (2) Fasilitas dan Suasana ruang perpustakaan (library as 

place),  dalam hal ini perpustakaan adalah merupakan tempat yang memiliki kemampuan untuk 

menampilkan sesuatu secara nyata. Indikatornya adalah berwujud/ada bukti fisik (tangibles), 

fasilitas fisik, bagaimana perpustakaan dalam memanfaatkan ruang, peralatan, perabotan, 

ketersediaan sarana peralatan komunikasi dan petugas, maupun sebagai simbol, serta tempat 

belajar yang nyaman. (3) Petunjuk dan sarana akses (personal control), dalam hal ini berkaitan 

dengan kemudahan akses, kenyamanan individu pemustaka, peralatan yang modern, dan 

kepercayaan diri. (4) Akses Informasi (information access), hal ini menyangkut kekuatan 

koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, yaitu meliputi kelengkapan koleksi, bimbingan 

penelusuran informasi, dan kecepatan waktu akses informasi di perpustakaan. (Fatmawati, 

2011: 69-70) 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung 

Mangkurat (FEB ULM), Jalan Brigjend. H. Hasan Basry. Waktu penelitian dilakukan selama 15 

hari kerja. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota atau pengguna Perpustakaan FEB ULM 

yang datang langsung ke perpustakaan. Pengguna Perpustakaan FEB ULM terdiri dari civitas 

akademika (mahasiswa, dosen, dan staf administrasi FEB Unlam), dan bukan civitas akademika 

FE ULM (mahasiswa non FE, dosen non FEB, peneliti). Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode Accidental Sampling, dimana pengunjung yang datang pada hari 

dilakukan penelitian dan telah minimal tiga kali mengunjungi perpustakaan FEB yang akan 

dijadikan sebagai sampel.  

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer. 

 

Variabel Penelitian 

Terdapat empat dimensi dalam LibQual+TM, yang dapat dijadikan indikator penilaian, 

yaitu: (1) Access to information, menyangkut: a) Kelengkapan koleksi (buku, majalah, jurnal, 

surat kabar), b) Kemutakhiran koleksi (currency), c) Relevansi koleksi dengan kebutuhan 

pengguna, d) Kemudahan akses internet/dokumen elektronik, dan lain-lain. (2) Affect of service, 

menyangkut sikap petugas dalam melayani pengguna, meliputi: a) Suka membantu pengguna 

yang kesulitan, b) Selalu ramah dan sopan, c) Dapat diandalkan menangani kesulitan yang 

dihadapi pengguna, d) Memberikan perhatian (care) kepada setiap pengguna, e) Mempunyai 

wawasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna, f) Selalu siap siaga 

merespon permintaan pengguna, g) Dapat meyakinkan pengguna, h) Mengerti kebutuhan 

pengguna; dan lain-lain. (3) Personal Control, yaitu suatu kondisi yang diciptakan perpustakaan 

agar pengguna secara individu (personal) dapat melakukan sendiri apa yang diinginkannya 

ketika mencari informasi di perpustakaan (tanpa bantuan petugas perpustakaan). Hal ini 

meliputi: a) Adanya katalog (kartu/online) yang mudah digunakan oleh pengguna, b) Adanya 

petunjuk-petunjuk yang jelas di perpustakaan, c) Adanya peralatan modern yang memudahkan 

pengguna untuk mengakses informasi, d) Adanya tatanan/urutan/klasifikasi yang memudahkan 

pengguna dalam menemukan buku-buku di rak, dan sebagainya. (4) Library as place 

(perpustakaan sebagai sebuah tempat), yaitu: a) Tempat yang nyaman untuk belajar, b) Tempat 

yang tenang untuk berkonsentrasi, c) Tempat yang merefeleksikan diri dan merangsang 

tumbuhnya kreatifitas, d) Tempat yang nyaman dan mengundang (inviting location) kepada 

siapa saja untuk masuk, dan e) Tempat yang kondusif untuk berkontempelasi/merenung 

(contempelative environment). 

 

Teknik Analisis Data 

Statistik Deskriptif. Menurut Hasan (2003), statistik deskriptif atau statistik deduktif 

adalah bagian dari statistic yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga 

mudah dipahami. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada 

kumpulan data yang ada. Berdasarkan ruang lingkup bahasannya, statistik deskriptif mencakup 

hal-hal sebagai berikut: (1) distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya, seperti (a) grafik 

distribusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogif), (b) ukuran nilai pusat (rata-rata, median, 

modus, kuartil, dan sebagainya), (c) ukuran disperse (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, 
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simpangan baku, dan sebagainya), (d) kemencengan dan kemiringan kurva; (2) angka indeks; 

(3) Time series data; (4) korelasi dan regresi sederhana. 

Importance Performance Analysis. Importance-Performance Analysis (IPA) merupakan 

suatu metode statistik dengan corak deskriptif, yang pertama kali diperkenalkan oleh John A. 

Martilla dan John C. James tahun 1977. Martilla dan James (1977) mengungkapkan bahwa 

Importance Performance Analysis merupakan teknik yang sangat berguna untuk mengevaluasi 

elemen elemen pemasaran. Fitur yang menarik dari Importance Performance Analysis (IPA) 

adalah hasil / output yang dihasilkan dapat diperlihatkan dalam bentuk grapik pada bentuk dua 

dimensi, yang mudah untuk diinterpretasikan. Analisis ini juga mengaitkan antara tingkat 

kepentingan (importance) suatu atribut yang dimiliki obyek tertentu dengan kenyataan 

(performance) yang dirasakan oleh pengguna.   

Diagram IPA terdiri dari empat kuadran seperti dapat dilihat pada gambar 1, yaitu: (1) 

Kuadran I, wilayah yang memuat indikator-indikator dengan tingkat kepentingan yang relatif 

tinggi tapi kenyataannya belum sesuai dengan pengguna harapkan. Indikator-indikator yang 

masuk kuadran ini harus segara ditingkatkan kinerjanya. (2) Kuadran II, wilayah yang memuat 

indikator-indikator dengan tingkat kepentingan yang relatif tinggi dengan tingkat kepuasan yang 

relatif tinggi pula. Indikator-indikator yang masuk kuadran ini harus tetap dipertahankan 

kinerjanya karena semua indikator ini menjadikan produk atau jasa tersebut unggul dimata 

pengguna. (3) Kuadran III, wilayah yang memuat indikator-indikator dengan tingkat 

kepentingan yang relatif rendah dan kenyataannya kinerjanya tidak terlalau istimewa dengan 

tingkat kepuasan yang relatif rendah. Indikator-indikator yang termasuk kuadran ini 

memberikan pengaruh sangan kecil terhadap manfaat yang dirasakan pengguna. (4) Kuadran 

IV, wilayah yang memuat indikator-indikator dengan tingkat kepentingan yang relatif rendah 

dan dirasakan oleh pengguna terlalu berlebihan dengan tingkat kepuasan yang relatif tinggi. 

Biaya yang digunakan untuk menunjang indikator yang masuk kuadran ini dapat dikurangi agar 

perusahaan dapat menghemat pengeluaran. 

Indeks Kepuasan Pengguna. Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) merupakan analisis 

kuantitatif berupa persentase pengguna yang senang dalam suatu survei kepuasan pengguna. 

IKP diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh dengan 

memperhatikan tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa. Pada penelitian ini 

karena nilai Skor tertinggi pada skala pengukuran yang dipakai adalah 7 maka rumus IKP 

menjadi:  

IKP x  
         7 Y 

Perhitungan keseluruhan IKP menurut Bhote (1996) adalah nilai rata-rata tingkat 

kepentingan (I) dijumlahkan sehingga diperoleh Y, P adalah jumlah nilai rata-rata kinerja 

sesungguhnya, hasil kali I dengan P dijumlahkan dan diperoleh T. Nilai maksimum IKP adalah 

100%, dengan ketentuan nilai IKP 50% atau lebih rendah menandakan kinerja layanan yang 

kurang baik dimata pengguna, nilai IKP 80% atau lebih tinggi mengindikasikan pengguna 

merasa puas terhadap kinerja pelayanan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Kesesuaian Per Dimensi dalam Penelitian 

Tabel Perbandingan Rata - Rata Kinerja dan Tingkat kepentingan 

 
Dimensi Penelitian Rata -Rata 

Tingkat 

kepentingan 

Rata - 

Rata 

Kinerja 

Gap Rata - 

Rata 

(Kinerja dan 

Tingkat 

kepentingan)  

Tingkat 

Kepuasan 

(Kesesuaian 

Per 

Dimensi) 

Gap 

Tingkat 

Kepuasan 

Akses Terhadap 

Informasi (Access 
5.66 4.07 -1.59 71.89 % 28.11 % 
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To Information) 

Sikap Petugas dalam 

Melayani (Affect Of 

Service) 

5.63 4.18 -1.46 74.15 % 25.85 % 

Kemudahan 

Pengguna dalam 

Pencarian Informasi 

Tanpa Bantuan 

Petugas (Personal 

Control) 

5.65 3.84 -1.81 68.01 % 31.99 % 

Perpustakaan 

sebagai Sebuah 

Tempat (Library As 

Place) 

5.77 4.91 -0.86 85.08 % 14.92 % 

Rata rata untuk 

LibQual 
5.68 4.25 -1.43 74.78 % 25.22 % 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari sisi rata-rata LIBQUAL yang merupakan gabungan dari 

dimensi Akses Terhadap Informasi, Sikap Petugas dalam Melayani, Kemudahan Pengguna 

dalam Pencarian Informasi Tanpa Bantuan Petugas dan Perpustakaan sebagai Sebuah Tempat, 

terlihat bahwa kesenjangan / gap bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan masih dinilai “baik” dan berada di antara tingkat minimum yang dapat diterima dan 

tingkat kepentingan / harapan ideal (desired). Hal ini juga berarti bahwa kepuasan pengguna 

terhadap kualitas pelayanan perpustakaan FEB ULM masih berada pada tingkat minimum yang 

dapat diterima dan tingkat harapan / kepentingan ideal. Penilaian pengguna ini membuktikan 

bahwa perpustakaan FEB ULM pun fokus terhadap pengembangan kualitas pelayanan yang 

berkelanjutan. 

Berdasarkan Dimensi Akses Terhadap Informasi (Access To Information) : Secara 

keseluruhan terlihat tingkat kinerja yang  dilaksanakan oleh para karyawan perpustakaan FEB 

ULM terkait dengan Akses Terhadap Informasi (Access To Information) masih belum 

memenuhi tingkat kepentingan dari para pengguna perpustakaan, sehingga  persentase kepuasan 

berada pada angka 71,89 %. Pada perbandingan antara kinerja dan tingkat kepentingan dari 

dimensi ini terlihat bahwa terdapat gap antara kinerja pelayanan dari perpustakaan FEB ULM 

dengan tingkat kepentingan dari para pengguna layanan perpustakaan sebesar -1,59. Hasil dari 

persentase nilai kepuasan dan gap untuk dimensi Akses Terhadap Informasi (Access To 

Information) tersebut juga memberikan arti bahwa perpustakaan FEB ULM masih perlu untuk 

meningkatkan kinerja layanan terkait akses terhadap informasi yang dimiliki oleh perpustakaan 

FEB ULM agar dimasa yang akan datang dapat memenuhi keinginan yang diharapkan oleh para 

pengguna perpustakaan. Hasil tersebut juga memberikan gambaran bahwa sebaiknya 

perpustakaan FEB ULM dapat menjaga agar akses terhadap informasi yang dimiliki 

perpustakaan jangan sampai mengalami penurunan kualitas kinerja, karena jika terjadi 

penurunan kinerja seperti terbatasnya akses pengguna terhadap informasi yang ada pada 

perpustakaan dapat memunculkan ketidakpuasan terhadap layanan dari perpustakaan FEB 

ULM.  

Hasil dari Dimensi Sikap Petugas dalam Melayani (Affect Of Service) : Terlihat bahwa 

tingkat kinerja yang  dilaksanakan oleh para karyawan perpustakaan FEB ULM terkait dengan 

sikap petugas dalam melayani para pengguna layanan perpustakaan FEB ULM masih belum 

memenuhi tingkat kepentingan dari para pengguna perpustakaan tersebut, sehingga  persentase 

kepuasan berada pada angka 74,15 %. Pada perbandingan antara kinerja dan tingkat 

kepentingan dari dimensi ini terlihat bahwa terdapat gap antara kinerja pelayanan dari 

perpustakaan FEB ULM dengan tingkat kepentingan dari para pengguna layanan perpustakaan 

sebesar -1,46.  Hasil dari persentase nilai kepuasan dan gap untuk dimensi Sikap Petugas dalam 
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Melayani (Affect Of Service) tersebut juga memberikan arti bahwa perpustakaan FEB ULM 

masih perlu untuk meningkatkan kinerja para karyawannya terkait sikap dalam melayani para 

pengguna perpustakaan, agar dimasa yang akan datang dapat memenuhi keinginan yang 

diharapkan oleh para pengguna perpustakaan.  

Berdasarkan Dimensi Kemudahan Pengguna dalam Pencarian Informasi Tanpa Bantuan 

Petugas (Personal Control) : Secara keseluruhan terlihat tingkat kinerja yang  dilaksanakan oleh 

para karyawan perpustakaan FEB ULM terkait dengan Akses Terhadap Informasi (Access To 

Information) masih belum memenuhi tingkat kepentingan dari para pengguna perpustakaan, 

sehingga  persentase kepuasan berada pada angka 68.01 %. Pada perbandingan antara kinerja 

dan tingkat kepentingan dari dimensi ini terlihat bahwa terdapat gap antara kinerja pelayanan 

dari perpustakaan FEB ULM dengan tingkat kepentingan dari para pengguna layanan 

perpustakaan sebesar -1.81. Hasil dari persentase nilai kepuasan dan gap untuk dimensi 

Kemudahan Pengguna dalam Pencarian Informasi Tanpa Bantuan Petugas (Personal Control) 

tersebut juga memberikan arti bahwa perpustakaan FEB ULM masih perlu untuk meningkatkan 

fasilitas pendukung dan pelayanan perpustakaan FEB ULM agar lebih memberikan kemudahan 

pengguna sehingga dapat mencari informasi maupun data yang diperlukan secara mandiri 

walaupun tanpa adanya bantuan petugas atau karyawan perpustakaan.  

Hasil dari Dimensi Perpustakaan sebagai Sebuah Tempat (Library As Place): Secara 

keseluruhan terlihat tingkat kinerja yang  dilaksanakan oleh para karyawan perpustakaan FEB 

ULM terkait dengan Perpustakaan sebagai Sebuah Tempat (Library As Place) telah memenuhi 

tingkat kepentingan dari para pengguna perpustakaan, sehingga  persentase kepuasan berada 

pada angka 85.08 % yang terkategori tinggi. Pada perbandingan antara kinerja dan tingkat 

kepentingan dari dimensi ini terlihat bahwa terdapat gap antara kinerja pelayanan dari 

perpustakaan FEB ULM dengan tingkat kepentingan dari para pengguna layanan perpustakaan 

juga rendah yaitu sebesar -0.86. Hasil dari persentase nilai kepuasan dan gap untuk dimensi 

Perpustakaan sebagai Sebuah Tempat (Library As Place), tersebut juga memberikan arti bahwa 

perpustakaan FEB ULM adalah tempat yang menyenangkan bagi pemustaka. Perpustakaan 

dinilai telah mampu menjadi sebuah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar, berkonsentrasi, 

berdiskusi hingga berkomtemplasi. 

Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) diperoleh hasil sebagai 

berikut:   

 

IKP x  
         7 Y 

 
 

IKP 509.48x  
         7 (119.12) 

 
   

        = 61.1 % 

  
Dari hasil tersebut telihat bahwa nilai indeks kepuasan pengguna (IKP) dari perpustakaan 

FEB ULM adalah 61.1 %. Angka tersebut menggambarkan bahwa kinerja yang telah diberikan 

belum maksimal secara keseluruhan karena nilai IKP yang didapatkan masih kurang dari 80%. 

Para pengguna perpustakaan FEB ULM hanya merasa “cukup puas” dengan kinerja pelayanan 

yang  diberikan oleh perpustakaan FEB ULM.  

Kinerja pelayanan yang diberikan karyawan perpustakaan FEB ULM memang cukup 

memuaskan sebagian pengguna, namun ada juga sebagian pengguna perpustakaan lain yang 

masih belum merasa bahwa kinerja pelayanan perpustakaan telah sesuai dengan tingkat 

kepentingan pengguna, dengan begitu kinerja pelayanan perpustakaan FEB ULM harus terus 

diperbaiki dan ditingkatkan dengan titik berat dari perbaikan pada item item indikator kuadran I 
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diagram hasil IPA yang belum sesuai dengan tingkat kepentingan para pengguna perpustakaan 

FEB ULM.  

 

 

 

 

 

 

 Importance Performance Analysis (IPA) 

Gambar Diagram IPA Pelayanan Perpustakaan FEB ULM 

 
Gambar 2 di atas memberikan gambaran mengenai hasil mapping dari semua item 

pertanyaan penelitian dalam bentuk diagram peta Importance Performance Analysis. 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat atribut-atribut yang masuk ke dalam kuadran I, II, III 

hingga kuadran IV.  

Atribut-atribut yang masuk kuadran I adalah: (1) Kelengkapan koleksi (buku, 

skripsi/tesis/disertasi, jurnal, surat kabar, koleksi digital) (AI1), (2) Mengerti kebutuhan 

pengguna (AS8). Atribut yang masuk kuadaran I ini dianggap oleh pengguna perpustakaan 

memiliki tingkat kepentingan yang relatif tinggi tetapi dinilai memiliki kinerja yang relatif 

rendah. Pengelola perpustakaan FEB ULM harus segera melakukan perbaikan sehingga kinerja 

atribut yang ada dalam kuadran ini akan meningkat. Beberapa langkah yang telah dilakukan 

pihak pengelola yaitu berupaya maksimal untuk melengkapi koleksi minimal 10 eksemplar 

untuk tiap judul buku dengan berkoordinasi dengan pihak pembuat anggaran pengadaaan buku 

tiap tahunnya. 

Atribut yang masuk kuadran II sebagai berikut : (1) Selalu siap siaga merespon 

permintaan pengguna (AS6), (2) Selalu ramah dan sopan (AS2), (3) Adanya susunan buku di 

rak yang memudahkan pengguna dalam pencariannya (PC4), (4) Tempat yang nyaman dan 

mengundang kepada siapa saja untuk masuk (LP4), (5) Tempat yang nyaman untuk belajar 
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(LP1), (6) Tempat yang tenang untuk berkonsentrasi (LP2). Atribut yang masuk kuadaran II ini 

dianggap oleh pengguna perpustakaan memiliki tingkat kepentingan yang relatif tinggi dan 

ternyata dibarengi oleh kinerja yang juga relatif tinggi sehingga menghasilkan kepuasan 

pengguna yang relatif tinggi pula. Pengelola perpustakaan FEB ULM harus sebisa mungkin 

mempertahankan kinerja atribut yang ada dalam kuadran ini dengan menjaga tingkat kepuasan 

pengguna sehingga pengguna perpustakaan akan terus memanfaatkan layanan perpustakaan 

FEB ULM. Beberapa hal yang terus dilakukan adalah memelihara kenyamanan ruangan 

perpustakaan dengan udara yang sejuk, susunan buku yang selalu ditata dengan rapi, hingga 

karyawan yang dengan senang hati melayani setiap pengguna perpustakaan 

Atribut yang masuk kuadran III sebagai berikut : 1) Adanya katalog (kartu/komputer) 

yang mudah digunakan (PC1), 2) Adanya rambu rambu yang jelas (PC2), 3) Adanya peralatan 

modern yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi (PC3), 4) Kemutakhiran 

koleksi (AI2), 5) Relevansi koleksi (AI3), 6) Kemudahan akses internet / koleksi digital (AI4), 

7) Suka membantu pengguna yang kesulitan (AS1), 8) Dapat diandalkan menangani kesulitan 

yang dihadapi pengguna (AS3), 9) Memberikan perhatian kepada setiap pengguna (AS4), 10) 

Mempunyai wawasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan pengguna (AS5), 11) Dapat 

meyakinkan pengguna (AS7). 

Atribut yang masuk kuadaran III ini dianggap oleh pengguna perpustakaan memiliki 

tingkat kepentingan yang relatif rendah dan pada kenyataannya kinerjanya juga tidak istimewa 

dengan tingkat kepuasan yang relatif rendah. Pengelola perpustakaan FEB ULM sebaiknya tetap 

memperhatikan Item item atribut kuadran ini namun jangan memberikan fokus daya upaya yang 

berlebihan pada kuadran ini, karena sebaik apapun item item pada kuadran ini ternyata 

memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap manfaat yang dirasakan pengguna 

perpustakaan FEB ULM.  

Atribut yang masuk kuadran IV adalah sebagai berikut: 1) Tempat yang merangsang 

tumbuhnya kreatifitas (LP3), dan 2) Tempat yang kondusif untuk berkomtemplasi / merenung 

(LP5).  Atribut yang masuk kuadaran IV ini dianggap oleh pengguna perpustakaan memiliki 

tingkat kepentingan yang relatif rendah namun dirasakan pengguna terlalu berlebihan dengan 

tingkat kepuasan relatif tinggi. Memang Pengelola Perpustakaan FEB ULM sebaiknya tetap 

memperhatikan item item kuadran ini, namun karena dianggap berlebihan, maka biaya yang 

digunakan untuk menunjang terciptanya item item kuadran ini dapat dikurangi  untuk 

menghemat pengeluaran perpustakaan, dengan batasan tidak sampai mengganggu (tidak 

membuat) item item kuadran ini menurun kinerjanya. 

Matriks IPA tersebut juga memberikan gambaran mengenai posisi dimensi – dimensi 

yang digunakan dalam penelitian yaitu : dimensi Akses Terhadap Informasi (Access To 

Information) – AI, dimensi Sikap Petugas dalam Melayani (Affect Of Service)- AS, dimensi 

Kemudahan Pengguna dalam Pencarian Informasi Tanpa Bantuan Petugas (Personal Control)-

PC, dan dimensi Perpustakaan sebagai Sebuah Tempat (Library As Place)-LP.  

Adapun posisi dimensi dimensi dalam penelitian sebagai berikut : a) Dimensi Sikap 

Petugas dalam Melayani (Affect Of Service)- AS, berada pada kuadran III yang menggambarkan 

dimensi tersebut memiliki tingkat kepentingan rendah bagi para pengguna perpustakaan, dan 

kinerja yang dirasakan oleh para pengguna perpustakaan pun dirasakan rendah. b) Dimensi  

Akses Terhadap Informasi (Access To Information) – AI,  berada dalam kuadran I yang 

menggambarkan dimensi tersebut memiliki tingkat kepentingan tinggi bagi para pengguna, 

namun kinerja yang dirasakan oleh pengguna perpustakaan masih rendah atau belum sesuai 

dengan harapan. c) Dimensi Kemudahan Pengguna dalam Pencarian Informasi Tanpa Bantuan 

Petugas (Personal Control)-PC, berada dalam kuadran III yang menggambarkan dimensi 

tersebut memiliki tingkat kepentingan rendah bagi para pengguna perpustakaan, dan ternyata 

kinerjanya pun dirasakan rendah oleh para pengguna perpustakaan. d) Dimensi Perpustakaan 

sebagai Sebuah Tempat (Library As Place)-LP, berada dalam kuadran II yang menggambarkan 

bahwa dimensi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi bagi para pengguna 

perpustakaan, dan ternyata kinerja yang dirasakan oleh pengguna perpustakaan pun tinggi. 
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Secara keseluruhan LIBQUAL yang terdiri dari dimensi AS, AI, PC, dan  LP, berada 

pada kuadran II (tingkat kepentingan 5,68 dan kinerja 4,25) yang menggambarkan bahwa 

LIBQUAL dari perpustakaan FEB ULM memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, dan diiringi 

kinerja relatif tinggi pula yang dirasakan oleh pengguna perpustakaan.  

 

KESIMPULAN  

Secara keseluruhan LIBQUAL yang terdiri dari dimensi Affect Of Service, Access To 

Information,  Personal Control dan Library As Place berada pada kuadran II yang 

menggambarkan bahwa LIBQUAL dari perpustakaan FEB ULM, memiliki tingkat kepentingan 

yang tinggi bagi para pengguna perpustakaan, dan diiringi kinerja yang relatif tinggi pula yang 

dirasakan oleh pengguna perpustakaan. Hal ini berarti kualitas pelayanan di perpustakaan FEB 

ULM adalah baik/bagus. 

Nilai indeks kepuasan pengguna (IKP) dari perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM) adalah 61.1 %. Angka tersebut menggambarkan 

bahwa para pengguna perpustakaan FEB ULM “cukup puas” terhadap kinerja pelayanan 

perpustakaan FEB ULM. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai 

berikut : (1) Pengelola perpustakaan FEB ULM harus segera melakukan perbaikan atas Dimensi 

Akses Terhadap Informasi khususnya ketersediaan koleksi yang lengkap baik buku, skripsi, 

tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, maupun koleksi digital sehingga kinerja atribut yang ada 

dalam kuadran I ini akan meningkat. Perbaikan bisa dilakukan dengan secara periodik tiap 

semester meng-up to date buku-buku teks yang dipergunakan dalam perkuliahan terutama dari 

sisi kuantitas. Demikian juga buku-buku rusak, perlu diperbaiki secara rutin agar kembali layak 

digunakan, sehingga kuantitas buku tidak berkurang.  (2) Pihak pengelola perpustakaan FEB 

ULM perlu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu meningkatkan pelayanan demi 

pemenuhan kebutuhan pengguna FEB ULM. Misalnya kerjasama rutin dengan perpustakaan 

daerah dalam bentuk bantuan menambah kelengkapan koleksi. Bisa juga dengan perusahaan-

perusahaan swasta  yang memiliki program CSR dalam bidang pendidikan ( BNI, Sampoerna 

dan lain-lain ) untuk meningkatkan teknologi informasi dalam perpustakaan. (3) Pengelola 

perpustakaan mengakomodir secara rutin maksimal dua bulan sekali atas masukan-masukan 

baik berupa kritik, keluhan dan saran dari para pemustaka terkait dengan kualitas pelayanan 

perpustakaan. (4) Atasan langsung melakukan pengawasan/ atau inspeksi mendadak setidaknya 

sebulan sekali untuk memastikan staff perpustakaan menjalankan tugasnya dengan baik dan 

tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu ( merokok dalam ruangan, membunyikan musik 

yang dapat mengganggu ketenangan perpustakaan ). (5) Pihak pengelola sebaiknya melakukan 

upaya-upaya luar biasa untuk menarik lebih banyak mahasiswa memanfaatkan layanan 

perpustakaan seperti pemberian hadiah bagi mahasiswa yang paling sering mengunjungi 

perpustakaan. 
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ABSTRACT 

Factor that affects optimizing of zakat funds collection in Indonesia is the level of muzakki 

confidence to zakat management institution, not least in Aceh province. Many amil zakat 

institutions that have not published yet the report of zakat funds to the public. Management of 

zakat from the collection, distribution, and utilization of Zakat funds should be published 

regularly to the public. If the zakat fund management is done professionally expected can raise 

awareness of muzakki in carrying out zakat.  

The research was carried out in several stages, namely a literature review, analysis of 

weaknesses, needs and feasibility of system, system design, making of prototype application, 

prototype testing application. At this stage, researcher will design some things based on a need 

analysis of SIA Zakat. As for the system design process uses Waterfall Model approach. in the 

design There are stages of system design using a data flow diagram (DFD) and entity 

relationship diagram (ERD). While in making of an application using Codeigniter programming 

language.  

The superiority of this research is to generate the accounting information system integrated 

in accordance with PSAK 109 and Qanun that is applicable in zakat fund management 

mechanism in Lhokseumawe city, and in order to boost the credibility of Amil zakat institution 

in accountability and transparency of zakat funds. Finding or innovation targeted in this 

research is the availability of an accounting information system of zakat funds more effective 

and efficient in producing financial report that aims to increase the credibility and transparency 

of Amil zakat institution. 

 

Keyword : Zakat, Accounting Information System, Waterfall Model, data flow diagram, entity 

relationship diagram, codeigniter, Accountability, Transparency 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada 17 Januari 2015 ini, BAZNAS berusia genap 14 tahun. Artinya, sudah 14 tahun 

BAZNAS berkiprah dalam pengelolaan zakat nasional, baik sebagai operator maupun 

koordinator. Selama itu, banyak prestasi yang telah diraih yang mengukuhkan BAZNAS 

sebagai lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan transparan. 

Provinsi Aceh memiliki potensi penerimaan zakat yang cukup besar, Jika dihitung dari 

PDRB (produk domestic regional bruto tahun 2012) potensi zakat di provinsi Aceh sebesar Rp. 

1,9 Triliun, namun pada tahun tersebut Baitul Mal Aceh (BMA) hanya mampu menghimpun 

sebesar Rp. 28,78 Milliar. sedangkan jika digabug dengan seluruh Baitul Mal Kabupaten/Kota 

Se-Aceh hanya sebesar Rp. 98,19 Milliar. Zakat termasuk dalam ranah keuangan publik, dana 

yang dihimpun dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. 

Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2013 mengelola anggaran sebesar Rp. 7.671.002.588, 

yang bersumber dari penerimaan zakat sebesar Rp. 3,6 Miliar, Infaq sebesar Rp. 1,1 Miliar dan 

sisa anggara tahun 2012 sebesar Rp. 2 Miliar lebih. Dana yang dikelola melalui Baitul Mal Kota 

Lhokseumawe tahun 2013 bersumber dari gaji PNS, swasta maupun pihak lain dikabarkan 

rawan penyimpangan sehingga diperlukan akuntanbilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

baik sumber pemasukan maupun penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.  

mailto:edi_abral@yahoo.co.id
mailto:anwar551@yahoo.com
mailto:syawalpnl@gmail.com
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Hal ini menjadi keharusan dan tidak boleh diabaikan, karena dapat berdampak besar 

terhadap kepercayaan masyarakat (Hafidhuddin, 2011). Ketidak percayaan pembayar zakat 

(Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. 

Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia 

(Nikmatuniayah, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Kanji,Habbe, Mediaty, 

2011). Al-Qardawi (2004, hal. 39) mencatat bahwa beberapa cendekiawan Muslim mengklaim 

bahwa Al-Qur'an menyebutkan zakat di 82 tempat, sedangkan menurut Al-Qardawi sendiri, kata 

dinyatakan sekitar 30 kali, sementara 27 kejadian yang menegaskan bersama-sama dengan 

urutan doa shalat atau puasa. Ini adalah bukti betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. 

Dasar hukum yang berkaitan dengan zakat berupa  UU No. 23 Tahun 2011 Tentang 

Penggelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan serta khusus untuk propinsi 

Aceh memimiki Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07 Tahun 2004 Tentang 

Pengelola Zakat, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dan Peraturan Gubernur 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. 

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kekhususan bagi provinsi Aceh salah 

satunya berupa kekhususan dalam pengelolaan dana zakat, dimana dana zakat dikelola oleh 

Baitul Mal dengan mengakui bahwa dana zakat, infaq/sedekah sebagai pendapatan asli daerah 

(provinsi, kabupaten/kota). 

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga nonprofit  yang bertujuan untuk membantu 

umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada mustahiq. Aktivitas tersebut 

melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima 

zakat. Muzakki menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan 

efektivitas dana yang mereka serahkan. Sedangkan lembaga pengelola mengharapkan adanya 

kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana 

(Brown dan Moore, dalam Yulinartati 2012). Oleh sebab itu perancangan sistem informasi 

akuntansi zakat untuk lembaga amil zakat diperlukan dalam upaya untuk mendorong 

akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana zakat yang sesuai dengan PSAK 109 dan 

serta Qanun tentang pengelolaan dana zakat di Kota Lhokseumawe. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sistem Informasi Akuntansi 

Abdul Kadir dalam Gufroni, et.al. (2014) sistem informasi adalah suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat menajerial dengan kegiatan strategis dari 

suatu organisasi untuk menyediakan kepaa pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan 

untuk pengambilan keputusan. Wisandani (2012) sistem informasi adalah penyediaan informasi 

bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperluka, sistem ini menyimpan, 

mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi atau peraltan sistem 

lainnya. Hartono (1999) Suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur 

yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi dapat menyediakan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Laudon dalam Radityo dan 

Zulaikha (2007) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang 

saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam 

organisasi. Sedangkan sistem informasi akuntansi Menurut Bodnar dan Hopwood  dalam 

Purwoko (2010), sistem informasi akuntansi adalah sebuah koleksi dari sumber daya, termasuk 

orang dan peralatan, didisain untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi 

informasi. Pengerian sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2001), Sistem informasi 

akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa 
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untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengelola 

perusahaan.  Sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson dan Cerullo (2000: 7) adalah: 

“a unified structure within in entity, such as a business firm, that employs physical 

resources and other components to transform economic data into accounting information, 

with the purpose of satisfying the information needs of a variety of users” 

Wilkinson dan Cerullo (2000: 5), tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah 

menyediakan informasi akuntansi untuk berbagai pengguna yaitu internal users seperti manajer 

atau external users seperti pelanggan. Tiga tujuan spesifik yang dapat membantu tercapainya 

tujuan utama, adalah sebagai berikut: 

a. Mendukung operasi dari hari ke hari. 

b. Mendukung pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pengambil keputusan intern. 

c. Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pengelolaan. 

 

Menurut Romney dan Steinbart (2003) sistem informasi akuntansi terdiri dari lima 

komponen, adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai macam fungsi. 

b.  Prosedur manual dan otomatis, meliputi pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data 

yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. 

c. Data yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. 

d. Software yang digunakan untuk memproses data perusahaan. 

 Infrastruktur teknologi informasi yang meliputi komputer, alat komunikasi 

jaringan. 

 

Konsep Dasar Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah 

James, M et,al. (2009:9) Akuntansi adalah suatu system informasi yang menyediakan 

laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. 

Menurut AAA dalam Nurhayati (2013:3) adalah the identificion, recording, classification, 

interpreting and communication economic events to permit user to make informed decisions. 

Sedangkan definisi Akuntansi Islam (syariah) AAA dalam Nurhayati (2013:3) adalah 

the”Accounting process” which provides appropriate information (not necessarily limited to 

financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is 

continuously within the bouds of the Islamic Shari’ah and delivering on its socioeconomic 

objectives Zaid (2004: 57) Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur 

berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang 

sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif 

Husein Sahatah dalam Kristin (2011) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu 

cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, 

menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahiq dengan 

berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Sofyan Safri (2004) menganggap bahwa 

akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh 

lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat 

sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat 

dan norma-norma Islam. 

Akuntansi sebenarnya merupakan alat bantu yang dapat dipergunakan dalam konsep 

pertangungunjawaban dan akuntabilitas, dimana  tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga 

aspek-aspek lain dari kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran (Qs. Al-Baqarah: 

2:282). Al-Moghaiwli (2001), Al-Habshi  (2005),  Khan (2003), Islahi and Obaidullah (2004), 

Bahari and Hamat(2004), Abdul Rahman (2002, 2007) and Abu Bakar (2007). Akan Tetapi, 

meskipun literatur akuntansi zakat masih terbatas tetapi setidaknya ada badan atau Lembaga 

seperti Akuntansi dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI 2001,a), 

Ikatan Akuntan Indonesia diindonesia dan Standar Akuntansi Dewan Malaysia (MASB, 2006) 

yang telah membuat suatu konsep dan standar dalam akuntansi zakat. 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

61 

Standar Akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109 dan mulai berlaku efektif pada 1 

Januari 2012. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan 

infak/sedekah. PSAK ini diwajiban bagi lembaga pengelola zakat yang mendapatkan izin 

maupun lembaga swadaya masyarakat. PSAK 109, 17.b).  Standar akuntansi zakat 

sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi 

akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan 

dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, 

kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah 

transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

 

Zakat 

Zakat berasal dari kata zaka’ artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata 

zaka’sebagaimana digunakan dalam Al-Qur’an adalah suci dari dosa. Nurhayati (2013:284) 

zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan 

perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Muhammad (2005:159) 

menguraikan bahwa pengertian yang dapat dipetik dari firman Allah SWT diatas adalah bahwa 

zakat merupakan kewajiban dari setiap muslim yang memenuhi nisab (batas minimal harta yang 

harus dikeluarkan zakatnya), agar dapat mensucikan jiwa, individu maupun masyarakat.  Zakat 

adalah sebutan bagi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk 

disalurkan kepada golongan yang berhak  Sabiq Sayyid (2010:381) Zakat merupakan rukun 

yang ketiga dalam rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus 

diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. 

Ketentuan zakat mengatur mengenai  persyaratan nisab, haul baik yang periodik maupun yang 

tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya ( IAI, PSAK 109, Par.6). Orientasi zakat 

berarti, bahwa perusahaan berusaha untuk mencapai realisasi zakat (baik dalam arti materi 

maupun nilai) yang optimum. Hal ini berarti net profit bukan lagi ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual 

(etika) Nikmatuniayah (2010). Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 

usaha untuk diberikan pada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU Nomor 

23 Tahun 2011). Adapun Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah : 

 Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Fatwa ini mengatur mengenai syarat 

untuk menjadi Amil Zakat, kewajiban, hak, dan tugas Amil Zakat. Dalam fatwa ini juga 

dijelaskan mengenai ketentuan dalam mempergunakan biaya operasional Lembaga Amil 

Zakat yang diperbolehkan mengambil dari bagian dana zakat secukupnya.  

 Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram , Berisi 

mengenai ketentuan hukum atas harta yang menjadi objek wajib zakat maupun jenis-jenis 

harta yang digolongkan sebagai harta haram sehingga hilang sifatnya sebagai objek wajib 

zakat.  

 Fatwa MUI No 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset 

Kelolaan, Fatwa ini berisi mengenai ketentuan hukum zakat yang disalurkan dalambentuk 

aset kelolaan dimana manfaatnya akan diberikan kepada mustahik.  

 Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran 

Harta Zakat, Berisi mengenai ketentuan hukum kewajiban amil dalam melakukan 

penarikan zakat, pemeliharaan zakat, distribusi zakat, serta ketentuan penyaluran zakat 

muqayyadah. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa 

kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe aplikasi, 

pengujian prototipe aplikasi, pembuatan laporan akhir untuk hasil penelitian. 

Pada tahapan ini peneliti akan merancang beberapa hal berdasarkan analisis kebutuhan 

terhadap SIA Zakat. Adapun dalam proses perancangan sistem menggunakan pendekatan 
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Waterfall Model. Di dalam perancangan terdapat tahapan desain sistem yang menggunakan data 

flow diagram (DFD) dan entity relationship diagram (ERD). Sementara dalam pembuatan 

aplikasi menggunakan bahasa pemrograman codeigniter. Adapun metode perancangan dalam 

penelitian dapat di lihat pada Gambar 1.1 

 
Gambar 1.1 Metode perancangan Sistem Informasi Akuntansi Zakat. 
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Penjabaran Fishbone diagram untuk tahapan penelitian penelitian dalam bentuk bagan 

ditampilkan pada gambar 1.2  

 
Gambar 1.2. Fishbone diagram untuk tahapan penelitian 

 

PEMBAHASAN HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Dalam rancangan prototype aplikasi sistem informasi akuntansi zakat telah dibuat melalui 

beberapa tahapan. Penggunaan aplikasi sistem informasi akuntansi zakat ini dimulai dengan 

melakukan proses login ke dalam sistem informasi akuntansi zakat seperti pada Gambar 5.1. 

Proses login yang dilakukan dengan cara memasukkan username “admin” dan password 

“12345” kemudian klik tombol login. 
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Gambar 5.1 Tampilan Form Login 

Setelah melakukan proses login maka  secara otomatis pengguna akan masuk ke dalam 

aplikasi (terlihat dalam Gambar 5.2. dan 5.3). Didalam menu aplikasi terdapat beberapa menu 

diantaranya ada “master data” yang didalamnya terdapat “Data muzakki & infaq” kemudian 

juga terdapat “mustahiq”. 

 

 
Gambar 5.2 Menu Master Data  
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Gambar 5.3. Menu Input data Muzakki dan Mustahiq 

 

Pada menu aplikasi ini cara pertama yang dilakukan yakni dengan memasukkan terlebih 

dahulu data muzakki atau mustahiq. Adapun cara memasukkan datanya yakni klik menu data 

muzakki & infaq pada menu master data akan muncul tampilan seperti (Gambar 5.4 dan 

Gambar 5.6) yang digunakan untuk menambah data muzakki atau mustahiq. 

 
Gambar 5.4. Menu Menambah data muzakki  

 

Untuk menambah data klik tombol tambah data maka akan muncul tampilan Gambar 

5.5 yang digunakan untuk menambah data muzakki. 
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Gambar 5.5 form untuk menambah data muzakki  

 

Pada form tambah data muzakki & infaq (Gambar 5.5) tersebut terdapat jenis dimana 

didalam terdapat dua pilihan yakni muzakki dan infaq. Apabila data baru yang akan diinput 

sebagai muzakki maka pilih jenis muzakki dan apabila data baru yang akan diinput  sebagai 

pemberi infaq maka pilih jenis infaq. Setelah semua data diisi maka klik tombol simpan. Secara 

otomatis data akan masuk ke dalam tabel data muzakki & infaq. 

Langkah selanjutnya memasukkan data mustahiq dilakukan denga cara klik mustahiq 

pada menu master data maka akan tampil menu seperti pada Gambar 5.6. 

 
Gambar 5.6. Menu Menambah data mustahiq 

 

Setalah menu seperti Gambar 5.6 kemudian memasukkan data mustahiq maka klik 

tombol tambah data maka akan muncul form seperti pada Gambar 5.7. Setelah memasukkan 

data klik tombol simpan. Maka secara otomatis data mustahiq akan tersimpan. 
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Gambar 5.7. form untuk menambah data muzakki 

 

Selain terdapat menu Master Data terdapat juga menu Transaksi yang berisi Setoran 

Zakat/Infak seperti pada gambar 5.8. menu ini digunakan untuk menginput jumlah setoran 

zakat/infaq. 

 
Gambar 5.8 Menu Setoran Zakat/infak 

 

Untuk menambahkan data pada Setoran Zakat di menu Transaksi silahkan klik tombol 

tambah data, jika telah  diklik maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 5.9 Menu Input setoran Zakat/Infak 

 

Pada kolom Muzakki/Infaq dipilih terlebih dahulu Muzakki atau Infaq (Gambar 5.9). 

Setelah dipilih secara otomatis kolom Nama akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan data 

yang telah tersimpan sebelumnya. Kemudian pada kolom Jenis Setoran silahkan dipilih Zakat 

Mal atau Infaq/Sedekah. Kemudian kolom terakhir adalah Jumlah Pembayararan diisikan. 

Setelah data diisikan semua silahkan klik tombol simpan maka secara otomatis data akan 

tersimpan dalam database. 

Selain ada menu Setoran Zakat/Infaq di Transaksi juga terdapat menu Penyaluran Zakat. 

Jika zakat akan disalurkan silahkan klik menu Penyaluran Zakat maka akan muncul (Gambar 

5.10 dan Gambar 5.11) seperti berikut: 

 
Gambar 5.10 Menu penyaluran Zakat/Infak 

 

Untuk menambah data silahkan klik Tambah Data maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 
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Gamabr 5.11 Menu untuk menginput penyaluran zakat/infak 

 

Pada kolom Mustahiq silahkan klik pilihannya pada siapa zakat akan diberikan. Setelah 

klik Mustahiq maka secara otomatis alamat akan keluar dengan sendirinya. Kemudian pada 

kolom Jumlah yang Disalurkan diisi jumlah dana yang akan diberikan. Untuk kolom 

Peruntukkan dipilih apa Konsumtif atau Produktif. Sumber Dana juga dipilih apa dari Zakat Mal 

atau Infaq/Sedekah. Dan Jenis Mustahiq juga dipilih berdasarkan 7 golongan (asnaf) penerima 

zakat. Setelah data diisikan maka klik tombol simpan. 

Pada menu Transaksi juga terdapat Penerimaan Pendapatan yang dipergunakan oleh tim 

Baitul Mal dalam mengontrol pendapatan yang didapat dari Zakat/Infaq per hari. Jika pihak 

Baitul Mal ingin mengetahui jumlah pendapatan maka klik menu Penerimaan Pendapatan pada 

Transaksi maka akan muncul tampilan (Gambar 5.12 dan Gambar 5.13). 

 
Gambar 5.12. menu utama penerimaan dana zakat/infak 

 

Jika ingin menambah data maka klik tombol Tambah Data akan tampil sebagai berikut: 
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Gambar 5.13. menu untuk input jumlah penerimaan zakat/infak 

 

Pada kolom Jenis Penerimaan dipilih apa dari Zakat atau Infaq. Setelah itu diisikan 

Jumlah Penerimaan dan klik tombol simpan. Transaksi Biaya Operasional yang dapat digunakan 

oleh pihak Baitul Mal dalam hal kebutuhan dalam sehari-hari untuk operasional kantor. Jika 

ingin menambah data maka klik menu Biaya Operasional maka akan muncul tampilan sebagai 

(gambar 5.14. dan 5.15) berikut: 

 
Gambar 5.14 Menu utama input transaksi biaya operasional 

 

Kemudian klik tombol Tambah Data maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 5.15 untuk menginput data biaya operasional 

 

Pada kolom Kategori Penggunaan pilih terlebih dahulu ada Pembelian Aset, Beban 

Pegawai,  Beban Penyusutan, Beban Umum dan Administrasi, dan juga Beban administrasi dan 

PPH. Setelah itu isikan Jumlah Penggunaannya berapa, kemudian klik tombol simpan (gambar 

5.16, dan Gambar 5.17). Menu selanjutnya di dalam Transaksi juga terdapat Pembelian Aktiva 

Tetap. Jika ingin menambah data maka klik Pembelian Aktia Tetap maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 5.16 menu utama untuk transaksi pembelian aset,beban, biaya penyusutan 

 

Kemudian klik tombol Tambah Data maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 5.17 menu untuk menambah transaksi umum 

 

Desain prototipe yang telah dijelaskan maka form hasil dapat dilihat seperti berikut: 

a. Form muzakki/infak 

 
Form Muzakki & Infak

Id muzakki / infak

Nama

Tempat lahir

Tanggal lahir

No identitas (KTP/SIM)

Pekerjaan

Nama orang tua

Ayah

Ibu

Penghasilan

Gaji

Tunjangan Profesi

Honorarium

Penghasilan lain

simpan edit cancel print  
 

 

b. Form penerimaan zakat 

 
Form Penerimaan zakat & infak

Id muzakki / infak

Nama

Tanggal

Instansi

Alamat Muzakki / infak

Jenis setoran

Jumlah pembayaran

Simpan Cancel edit

1. zakat mal

2. infak/

sedekah

 
 

 

c. Form mustahik 
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FORM MUSTAHIK

Id mustahik

Nama

Alamat

Pekerjaan

Penghasilan

Tempat lahir

Tanggal lahir

No identitas (KTP/SIM)

Jumlah anak

simpan Cancel edit print

 
 

d. Form penyaluran kepada mustahik 

 
Form penyaluran kepada mustahik

Id mustahik

Nama Mustahik

Alamat Mustahik

Jumlah yang disalurkan

Peruntukkan

Sumber dana

Jenis mustahik

Enter Text
1. konsumtif

2. produktif

Enter Text
1. zakat mal

2. infak/sedekah

Enter Text

1. fakir

2. miskin

3. riqab

4. gharim

5. muallaf

6. sabilillah

7. ibnu sabil

simpan cancel edit print

 
 

 

 

e. Form Penyaluran operasional 

 

1) Bagian amil dari zakat/infak/sedekah 

Penyaluran operasional bagian amil dari zakat/

infak/sedekah

Tanggal

Jenis Penerimaan 

Jumlah penerimaan dari kas

Enter Text 1. zakat

2. infak/sedekah

simpan cancel edit

 
 

2) Penggunaan 
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Penyaluran operasional penggunaan

Id penggunaan

Kategori penggunaan

Jumlah penggunaan

Enter Text

1. pembelian aset

2. beban pegawai

3. beban penyusutan

4. beban umum dan 

administrasi

5. beban administrasi dan pph

simpan cancel edit

 
 

f. Pengeluaran pembelian aktiva tetap 

 
Pengeluaran Pembelian aktiva tetap

Id pembelian aktiva tetap

Nama aktiva tetap

Tahun perolehan

Persentase depresiasi

Nilai perolehan

Akumulasi depresiasi

Depresiasi tahunan

Nilai buku

simpan cancel edit

 
 

 

 

 

 

g. Arus kas investasi penerimaan penjualan aktiva tetap 

 
Arus kas investasi Penerimaan penjualan aktiva tetap

Id penjualan aktiva tetap

Nama aktiva tetap

Harga jual

simpan cancel edit

 
 

h. Dana non halal 
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Dana non halal

id

Nama bank

Jenis

Jumlah

Enter Text
1. tabungan

2. giro

simpan cancel edit  
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 

BAZMAL Universitas Malikussaleh, dan Baitul Muklisin,  serta pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Sistem Informasi yang dibangun pada sistem informasi akuntansi zakat dapat 

menggantikan proses secara manual sehingga dapat mempercepat proses pencatatan dan 

pelaporan. 

2. Dengan menggunakan Sistem Informasi akuntansi zakat  ini laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan dana zakat lebih cepat dan akurat karena dilakukan secara komputerisasi. 

3. Sistem informasi akuntansi zakat ini dapat meningkatan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana zakat yang wajib disampaikan kepada masyarakat. 

 

Saran 

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan pada lembaga amil zakat di Kota 

Lhokseumawe, beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan peningkatan 

pekerjaan sebagai berikut : 

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur terhadap penguasaan teknologi komputer 

secara merata sehingga tidak terpusat pada satu orang saja. 

2. Perlunya pelatihan dan pendampingan terhadap pengunaan aplikasi dan sosialisasi 

kepada pengelola dana zakat di lembaga amil zakat di Kota Lhokseumawe 

3. Perlunya peningkatan fasilitas komputer untuk menunjang ketersediaan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh lembaga amil zakat. 
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PEMANFAATAN LIMBAH SEBAGAI KOMODITI DAUR ULANG 

YANG MEMILIKI PROSPEK BISNIS 

 

THE USE OF WASTE PRODUCT AS A RECYCLING COMMODITY 

WITH BUSINESS PROSPECT 
 

Endah Wartiningsih 
1
, Dewi Winarni Susyanti 

2
, Iis Mariam

 3
 

Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta 1,2,3 

endah.wartiningsih@gmail.com 1, iis.mariam@yahoo.com 3 

 
ABSTRAK 

IKDU  Center  di  Politeknik  Negeri  Jakarta  adalah  Laboratorium  untuk  mengelola  

dan  mengolah sampah serta produk-produk Inovatif lainnya. Obyek bidikan IKDU Center 

selama ini memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar bagaimana mengolah sampah 

organik dan non organik di lingkungannya agar bisa bermanfaat. Pengabdian Ibm Kelompok 

usaha daur ulang adalah Pelatihan Manajemen pengelolaan sampah tidak hanya terkait dengan 

pengolahan sampah organik, akan tetapi dampak dari limbah bahan yang dapat dijadikan 

dan diolah menjadi bahan makanan baru.    

Adapun alasan dilaksanakannya  pelatihan  ini adalah  masih banyak  dari usaha yang 

mengelolah  daur ulang hanya mempunyai pemahaman terhadap pengolahan sampah 

organik dan an organik saja, padahal ada berbagai   macam   bahan   makanan   yang   

berlimbah   dapat   dikembangkan   dan   diolah   sehingga menghasilkan makanan yang 

bervitamin dan berprotein tinggi.  Mengolah makanan dari bahan limbah disamping bisa 

untuk konsumsi sendiri bisa menjadi peluang usaha.  IKDU ingin memberdayakan 

masyarakat  salah  satu  UMKM  di  Cilember  untuk  memanfaatkan  hasil  mengolah  

bahan  limbah menjadi peluang usaha,  Limbah yang diolah pada pelatihan ini adalah 

limbah kacang kedelai  diolah untuk dijadikan makanan, setelah diteliti kandungan  kadar 

gizinya yang cukup tinggi. Kulit kacang kedele diolah menjadi “nugget”    yaitu sejenis 

makanan yang biasanya terbuat dari daging ayam atau sapi maupun dari   bahan lainnya, 

namun kali ini dibuat dari limbah kacang kedelai.    

Pelatihan  ini lebih  memberikan  penekanan  dari  sisi  sosial  dan  ekonomi  kelompok  

usaha  daur  ulang  di  Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Bogor.  Lokasi desa Cilember 

yang memiliki obyek wisata akan lebih prospektif lagi untuk menjadikan hasil olahan ini 

dijakan komoditi yang bernilai ekonomi.  Sehingga peserta juga diberikan pengetahuan 

tentang pengelolaan usaha, pemasaran, dan administrasi keuangan agar bisa diaplikasikan. 

 
Kata Kunci : IKDU Center, Pemberdayaan, Peluang Usaha, Pengolahan Limbah. 
 
 
 

ABSTRACT 

“IKDU Center” in Politeknik Negeri Jakarta was the laboratory for managing and 

processing waste and other innovative products. Object shooting “IKDU Center” currently 

provides training to the community  about how to process organic waste and non-organic  

in the environment  in order to be useful. IBM devotion recycling business group is the 

training of waste management.  The training is not only associated with the processing of 

organic waste but also can be used to be processed into new food ingredients.  

The reasons for the implementation of the training is still a lot for business than 

managing recycling have an understanding of the processing of the organic and inorganic 

trash, eventhough there are a wide variety of foodstuffs that abundance can be developed 

and processed to produce vitamin and high protein food. Food processing of waste materials 

mailto:endah.wartiningsih@gmail.com
mailto:iis.mariam@yahoo.com
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in addition for food consumption could be a business opportunity. IKDU want to empower 

communities one in Cilember SMEs  to  utilize  the  results  of  processing  waste  materials  

into  business  opportunities.  The  waste treated in the training was soybeans  for food, 

having researchers  the content of nutrients,  which is quite high. Leather soybeans 

processed into nuggets which are kinds of food that is usually made of chicken or beef or 

other materials, but this time made from soya bean waste.  

This training is more emphasis on the social and economic groups in the village whose 

people working recycling waste materials: Cilember, Cisarua District, Bogor. Cilember 

village located in the tourism area that will be more prospective to empower local people’s 

economy from increasing product values. Hopefully, the participants can also implement the 

knowledge given such as business management, marketing and financial administration. 

 
Keywords : IKDU Center, Empowerment, Business opportunity, Recycling waste product 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha jasa pengelolaan sampah dan limbah  selalu diidentikan dengan mengelola sampah  

organik   dan   an  organik   saja  seperti  mengelola  sampah  rumah   tangga  untuk sampah 

organic kemudian dijadikan  pupuk  organic, atau  sampah an organik  selalu dihubungkan 

dengan pengumpulan barang-barang yang bisa diolah  kembali  untuk  dijadikan bahan yang  

bermanfaat. Memang sampai saat ini masalah sampah menjadi masalah yang utama bagi  kota-

kota besar di Indonesia. IKDU Center  di Politeknik  Negeri  Jakarta adalah Laboratorium untuk  

mengelola dan  mengolah sampah serta produk-produk Inovatif lainnya. Kepedulian IKDU 

Center terhadap sampah sebagai wujud keprihatinan civitas akademika Politeknik  Negeri 

Jakarta, karena masih belum  dikelolanya sampah dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan 

polusi dan merusak lingkungan. Selain memberikan pengetahuan bagaimana mengolah sampah 

organik  menjadi bermanfaat yaitu menjadi kompos, IKDU bekerjasama dengan mahasiswa 

terus berinovasi dalam hal pengolahan sampah. Penelitian tentang sampah, khususnya limbah  

dari bahan makanan seperti sudah dilakukan  penelitian oleh mahasiswa Politeknik  Negeri 

Jakarta yang meneliti  limbah  kacang kedele  dapat diolah untuk   dijadikan   makanan,   setelah  

diteliti  kandungan  kadar   gizinya   yang   cukup   tinggi. Konsumsi kedelai  di Indonesia 

dalam setahun mencapai 2,25 juta ton  (Kemendagri, 2015). Ini menandakan bahwa konsumi 

kedelai  cukup  tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan banyaknya limbah dari kacang 

kedelei   tersebut. 

Hasil Pengabdian dosen bersama mahasiswa dengan memberikan pelatihan pembuatan 

nugget dari ayam  dan lele organic bagi kelompok masyarakat, ada  beberapa kelompok  

masyarakat  yang  sudah diberikan  pelatihan  dan  hasilnya  bisa  dijadikan  usaha kecil 

sehingga dapat memberikan inspirasi untuk membuka usaha bagi masyarakat. 

IKDU Center  mencoba untuk  mengajak masyarakat yang  bergerak dalam usaha daur  

ulang untuk   menguraikan  kondisi  ekternal  mitra   antara lain  monografi  daerah  domisili  

mitra meliputi tipologi daerah, kondisi dan potensi wilayah, kondisi social dan kondisi ekonomi 

masyarakat.  Kemudian   kondisi  mitra  dari  aspek produksi  dan  manajemen,  bentuk   usaha 

mitra. 

Pemberian pelatihan ini diharapkan dapat  memberikan rangsangan bagi  masyarakat 

Cilember  agar  bisa berinovasi mencari komoditi  yang sekiranya memiliki nilai jual atau  bisa 

dibisniskan. 

 

TARGET LUARAN 

Target  dan  luaran  yang  akan  diterapkan dalam program IbM ini sesuai dengan solusi yang 

telah disepakati oleh mitra, adapun target dan luaran  tersebut adalah: 
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1. Tempat usaha tertata dengan baik. 

Tempat produksi usaha mengacu pada kaidah-kaidah tempat usaha yang baik sehingga 

dapat dilihat tidak berantakan. 

2. Manajemen Pengelolaan usaha 

Semua pengeluaran  harus dicatatkan  sesederhana mungkin  sehingga  dapat dipahami 

dengan baik dalam proses produksi, sehingga dibidang manajemen usaha kedua  mitra 

memiliki pembukuan yang teratur. 

3. Keterampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan 

Setiap  pegawai diberikan  peningkatan keterampilan kerja, khususnya peningkatan rasa 

serta modelnya,  agar   bisa  dibuat   secara inovatif  sehingga  menarik   untuk  membeli. 

Keahlian dan keterampilan dapat dinilai dari cara  kerjanya  pada saat proses produksi. 

4. Pengemasan belum  baik dan bagus, terutama dalam memberikan brand/merek. 

Untuk pengemasan produk  harus dilakukan  dengan baik, agar  bisa bertahan lama  dan 

untuk  menghindari kerusakan meskipun tidak  menggunakan bahan pengawet, menarik 

sehingga konsumen akan  merasa puas apabila membelinya 

 

Sesuai dengan target luaran  tersebut diatas yaitu setelah mendapatkan pelatihan ini 

masyarakat  wirausaha    diharapkan  bisa  menata tempat usahanya  (produksinya)  dengan 

lebih baik sehingga tidak  berantakan, karena dengan penataan yang  baik akan  berdampak 

positif bagi usaha, yaitu karyawan bekerja  dalam bekerja  dan pelanggan atau  customer lebih 

nyaman.   Peserta  juga  diharapkan  akan   mengelola  usahanya  lebih  profesional  dan  rapi 

dengan diberikannya pengetahuan tentang pembukuan dan  pemasaran khususnya pengetahuan 

tentang promosi yaitu bagaimana cara  pengemasan produk.   Pengetahuan ini nantinya  bisa  

menjadi  bekal  bagi  wirausahawan  agar  nantinya  bisa  mengemas produknya lebih menarik  

pembeli dan diharapkan akhirnya bisa meningkatkan penjualan. 

Sebagai modal  untuk membekali peserta agar  bisa memproduksi nugget ini peserta juga 

diberikan  peralatan yaitu, terdiri dari kompor gas, tabung gas, panci, penggorengan, dan 

beberapa  peralatan   memasak.  Peserta  dibagi   menjadi   2   kelompok,      dikelompok   ini 

diharapkan  bisa  merealisasikan  ketrampilan  mengolah  limbah   kedelai   menjadi  “nugget” 

sebagai salah satu produk  yang mereka bisniskan. 

Pelatihan ini juga diharapkan jadi media  untuk  membangkitkan ide kepada masyarakat 

wirausaha Cilember, agar  bisa berinovasi mengolah limbah  dari bahan lain menjadi komoditi 

yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. 

 

KAJIAN MITRA 

Analisa Situasi 

Mitra  pemberdayaan  masyarakat  kali  ini  adalah UMKM dan masyarakat di  Desa 

Cilember,  kecamatan Cisarua,  Kabupaten  Bogor. Desa  Cilember merupakan salah  satu lokasi 

desa di wilayah puncak, dimana daerah tersebut adalah merupakan salah satu tujuan wisata. 

Tempat wisata  yang  ada  di daerah Cilember  adalah,  taman Matahari  dan Curug Cilember. 

Seperti layaknya lokasi wisata yang lain masyarakat disekitar memanfaatkan kunjungan 

wisatawan dengan berdagang di sekitar lokasi wisata.  Masyarakat berdagang makanan,  

minuman,  dan kerajinan. Salah satu ciri khas kerajinan  dari Cilember adalah kerajinan bunga 

hias terbuat dari limbah  kulit kayu. Melihat  potensi tersebut IKDU Center ingin memberikan 

alternatif tambahan bagi masyarakat Desa    Cilember yang ingin berwirausaha atau menambah 

dagangan mereka dengan membuat makanan dari bahan limbah  yang  masih  memiliki  nilai  

gizi. Bagaimana  mengelola  usaha dengan baik  juga diberikan  seperti pengetahuan dalam 

pemasaran serta administrasi pembukuan secara sederhana juga diberikan  karena itu merupakan 

kebutuhan yang perlu diberikan  kepada masyarakat sesuai survey kebutuhan mitra yang telah 

dilakukan  sebelumnya oleh tim. 
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Gambar 1.  Kerajinan dari Limbah Kulit Kayu 

Pelatihan pengolahan limbah  yang  ingin diberikan  kepada masyarakan Desa Cilember 

kali ini adalah mengolah limbah  kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku  sumber 

protein  nabati, maka dapat digunakan untuk memanfaatkan semua bagian  dari  kacang kedelai,  

yaitu  kulit ari kedelai. Kulit ari ini dapat dipisahkan  dari  daging  biji kedelai  karena dapat 

menghambat proses fermentasi.  (hanifa:  2014).  Karena  mempunyai  kandungan gizi yang  

tinggi, maka  dapat dijadikan  alternatif untuk  pengadaan gizi sebagai lauk pauk  dalam bentuk   

nugget  kulit  kacang  kedeleai,  bahkan dapat  dijadikan   snack tanpa  nasi.  Bahan makanan  

ini  merupakan sebuah  inovasi  snack  yang   memiliki  nilai  jual  tinggi.   Karena berbahan  

dasar  Tepung   Karla,   yaitu   kulit  ari  kedelai   yang   merupakan  hasil   samping pengolahan 

biji kedelai, snack ini akan  menjadi snack unik dan menyehatkan. Produk  nugget sampai saat 

ini masih sangat sedikit sekali, dengan harga bersaing dengan produk  nugget yang sudah ada, 

sehari hanya  menghasilkan 15-20 bungkus, perbungkusnya 8 buah  dengan harga jual Rp. 

5.000, 

 

 

 
Gambar 2.  Limbah Kedelai 

 

Keterbatasan  produksi  sampai  saat  ini  masih  belum   maksimal  dalam   

pembuatannya, keterbatasan produk  ini disebabkan oleh beberapa faktor: 

1. Faktor tempat usaha serta peralatan produksinya 

2. Manajemen usaha tidak dikelola dengan baik, tidak ada  pencatatan atau  pembukuan. 

3. Pengemasan Produknya juga tidak menarik. 

 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal , maka  masih perlu ditingkatkan Produksinya. 

Baik dalam jumlah maupun kualitasnya. 
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Permasalahan Mitra 

Produksi  Nugget  dari  bahan baku  limbah  dapat meningkat  apabila  dilakukan  dengan 

baik dan  didukung  oleh peralatan yang memadai, tempat kerja yang layak serta manajemen 

usaha serta pemasaran yang baku. Keadaan ini menunjukkan bahwa mitra IbM masih belum 

mampu membuat produksi  yang  memuaskan. Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  oleh 

mitra adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen Pengelolaan dan tempat kerja belum  tertata dengan baik. 

2. Peralatan belum  lengkap 

3. Keterampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan 

4.  Pengemasan belum  baik dan bagus, terutama dalam memberikan brand/merek. 

5.  Manajemen  usaha seperti  pencatatan setiap  transaksi  belum  menerapkan pembukuan, 

belum  pernah mengetahui  secara pasti  keuntungan atau  kerugian  dari  setiap  produksi 

yang dihasilkan. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Sosialisasi 

Pelaksaaan aktivitas pengabdian kepada masyarakat melalui Program IbM didahului 

dengan  sosialisasi   sebagai   upaya    pendekatan  antara  pelaksanan   dengan  pihak kelompok  

usaha daur  ulang  makanan sehat VItfood  dan  PSA  dengan harapan akan terjalin  hubungan 

kerja  yang  baik  yang  dilandasi  oleh  kepentingan  yang  sama yaitu untuk meningkatkan 

kualitas dan produktivitas usaha. 

Tim  pengabdian  berkoordinasi  dengan perangkat Desa,  menanyakan tentang apa yang  

bisa diberikan  oleh  Jurusan Administrasi Niaga  Politeknik  Negeri  Jakarta kepada masyarakat 

di Desa Cilember.   Salah  satu yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembinaan  terhadap  

para   pelaku   usaha kecil. Masyarakat Desa Cilember cukup memiliki peluang untuk 

meningkatkan jenis usaha mengingat di Desa ini terdapat lokasi wisata yang tentu  saja ada  

kunjungan wisata.  Sehingga masukan dari dunia pendidikan sangat  diperlukan  untuk   mengisi  

peluang  tersebut.    Masyarakat    sangat  antusias dengan kegiatan pelatihan ini namun 

mengingat keterbatasan peralatan hanya memberikan kesempatan kepada 10 orang, dan dibagi 

menjadi 2 kelompok. 

Pelatihan pengolahan limbah kulit kedelai  (ampas tahu)  diajarkan oleh tim. Adapun 

bahan dan alat serta cara  pengolahan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Bahan dan Alat Pelatihan Pengolahan “Nugget” Limbah Kedelai 

BAHAN ALAT 

- Kompor  - Loyang 

- Food processor/Blender 

- Wadah Stainless - Talenan 

- Penggorengan  - Sendok 

- Panci  - Codet 

- Sarung  tangan  -Timbangan 

- Panci  pengukus  - Pisau 

 Ampas tahu kedelai 

 Daging ayam  - kecap asin 

 Tepung  sagu  -  Keju 

 Rempah  -  Kecap asin 

 Telur  - Minyak wijen 

 Sayuran  - Tepung  terigu 

 Minyak goreng  - Tepung  panir 

CARA PENGOLAHAN: 
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1. Cuci semua bahan 

2. Bumbu : 

 Giling : bawang merah, bawang putih, lada 

 Tumis bumbu diatas dengan margarin dan minyak panas 

3. Giling ayam  dengan food processor/blender hingga  halus 

4. Giling sayuran 

5. Campurkan : kulit ari kedelai, ayam  yang  telah  halus, bumbu, sayuran, tepung sagu,  

telur, minyak wijen, kecap asin, gula, garam 

6.  Kukus adonan hingga  ¾ matang 

7.  Potong adonan dan gulingkan ke dalam putih telur dan tepung panir 

8.  Goreng adonan hingga  berwarna keemasan 

Sumber:   data primer diolah 

 

Dokumentasi kegiatan pelatihan pengolahan limbah: 

 
 

 

Pemberian Peralatan Kerja. 

Peralatan  kerja  yang  memadai  akan   mampu meningkatkan  kualitas  dan produktivitas   

kerja.   Kondisi   saat  ini   tanpa  peralatan   yang    memadai,   sehingga memerlukan waktu  

yang lama  untuk  menghasilkan produksi. Pemakaian alat  yang baik akan  mampu 

meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

Peralatan   yang   diberikan   kepada  peserta  sebagai   modal   untuk   memproduksi 

“nugget” ini yaitu: 

 Kompor Gas 

 Tabung  Gas 

 Panci 

 Loyang 

 Food Processor 

 Penggorengan, dll 

 

Di bawah ini adalah dokumentasi penyerahan peralatan kepada peserta pelatihan. 
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Pelatihan Manajemen Usaha serta pengelolaan usaha 

Pelatihan didahului  dengan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang pentingnya 

mengelola usaha secara profesional dan  membentuk kelompok usaha yang berbadan hukum   

seperti  membentuk  koperasi  karena akan   memudahkan pedagang atau  wirausaha kecil untuk 

mendapatkan bantuan dari pemerintah atau  untuk keperluan penambahan modal  usaha. 

Pemberian pengetahuan selanjutnya kepada peserta adalah tentang pentingnya penataan 

ruang  usaha, cara  pengemasan dan  pemberian merk. Pada saat survey tim melihat bahwa para  

pedagang kurang  memperhatikan hal ini, sehingga dalam pelatihan ini narasumber memberikan  

masukan tentang pentingnya menata tempat usaha agar memberikan kenyamanan bagi  

pelanggan. Bagaimana  sebaiknya  mengemas produk agar  menarik  serta cara  memberikan 

merk dagang, hal yang merupakan bagian dari pemasaran ini juga diberikan  kepada peserta, 

dengan harapan setelah mereka diberikan pengetahuan tentang hal tersebut bisa 

diimplementasikan dalam dagangan mereka. 

Pengetahuan tentang cara  pencatatan keuangan atau  keluar  masuk uang  secara 

sederhana juga  diberikan kepada peserta. Biasanya usaha kecil  kurang memperhatikan  

masalah  pencatatan  keuangan usaha,  padahal  ini  harus  dilakukan secara tertib  dan  teratur 

serta benar.  Sehingga akan  mengetahui bagaimana perkembangan  usahanya,   disamping  itu  

pencatatan keuangan  sangat  dibutuhkan apabila mereka mengajukan pendanaan dari pihak 

perbankan, karena salah satu persyaratan pengajuan kredit diantaranya adalah tentang 

pembukuan atau pencatatan keuangan. 

Pengelolaan usaha dengan baik seperti memperhatikan penataan tenpat usaha, 

pengemasan produk, dan  pencatatan keuangan yang  rapi akan  memperlihatkan 

keprofesionalan dalam mengelola usaha dan berdampak baik lainnya yaitu memberikan 

kepercayaan dan kepuasan pada konsumen. 

Pelatihan selanjutnya adalah mengajari peserta untuk mengolah limbah  kedelai menjadi  

“nugget”.  Instruktur  adalah  binaan  dari  IKDU  Center.  Mengolah  limbah kedelai  menjadi 

komoditi  yang  bisa dikonsumsi melalui  ini dihasilkan dari serangkaian percobaan yang sudah 

dilakukan. Setelah sebelumnya berhasil mengolah Lele menjadi “nugget”  dan  memberikan  

pengetahuannya  pada kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  di Desa  Cikande  bersama 

Jurusan Administrasi  Niaga  pada tahun  2014, dan  tahun  2016   mengolah limbah  kedelai  

menjadi “nugget” diberikan  pelatihan kepada beberapa penggerak UMKM di desa Cilember, 

Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor. 

Kegiatan   pengabdian  ini  tidak   hanya   berhenti  sampai  pelaksanaan  pelatihan, 

namun tim akan  melakukan kunjungan secara berkala untuk mengetahui bagaimana 

implementasi dari pelatihan pada masyarakat wirausaha di Desa Cilember, Kec. Cisarua, 

Kabupaten Bogor 

 

Tabel 2. Proyeksi Keuntungan Produksi “NUGGET” Limbah Kedelai 

 

Biaya Tetap: 
 

-Investasi Alat 

-Biaya tetap/bulan 

Biaya Bahan  Baku 

(untuk 600 bungkus) 

 

 
Rp.  3.750.000,00 

Rp.        78.000,00 

Rp.  6.250.000,00 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

85 

Biaya Operasional: 
 

-biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya 

(untuk 1200 bungkus) 

-biaya tetap/bulan 

 
Total biaya operasional 

 

 
Rp.  16.500.000,00 

 
Rp.  78.000,00 

 
Rp.  16.578.000,00 

Harga pokok produk/bungkus Rp.                13.815,10 

 

Harga jual produk/bungkus 

 

Rp. 

 

               20.000,00 
Keuntungan/bungkus Rp.                  6.184.90 

Keuntungan/bulan (600bungkus x 2) Rp.           7.421.880,00 

Sumber:   Data Primer Diolah   

 

 

 

Skedul acara pelatihan bisa dilihat dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3  Jadwal Pelatihan Kelompok  Daur Ulang Desa Cilember 

WAKTU ACARA INSTRUKTUR 

08.00-08.30 

Pembukaan 

 

-Ketua P3M PNJ 

 

-Ketua Jurusan 

 

-Koordinator Kegiatan 

 

 

Dr. Tossin Alamsyah 

 

Titik Purwinarti, M.Pd 

 

Endah Wartiningsih, SE, MM 

08.30-09.30 

-Pengelolaan Usaha Berbadan Hukum -Dr. Nining Latianingsih, SH 

 

-Fortuna Zain, SE, M.Si 

09.30-10.30 
-Administrasi Keuangan dan Pemasaran -Wahyudi Utomo, S.Sos,M.Si 

10.30-12.00 

- Pelatihan pengolahan sampah An organik 

 

-Pembuatan  “Nugget”  Limbah  Ampas  Tahu 

(kedelai) 

-Ninggarwati 

 

-Dini Hanifa 

13.00-14.00 
Tanya Jawab dan Roleplay Tim Narasumber 

14.00 
Penutupan  

Sumber:   IbM, Kelompok  Daur Ulang, 2016 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di  Desa Cilember, Kecamatan 

Cisarua kabupaten Bogor ini adalah sebagai berikut: 
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1. Masyarakat telah mendapatkan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan tempat 

kerja belum tertata dengan baik. 

2. Permasaahan belum  lengkapnya peralatan untuk berproduksi teratasi dengan sumbangan 

dari tim  pengabdian. 

3. Masyarakat diharapkan lebih memiliki keterampilan dalam bekerja  setelah mendapatkan 

pelatihan. 

4. Pemberian pengetahuan  pemasaran  terutama  berkaitan dengan  pengemasan  dan 

pemberian brand/merek.  Serta  pengetahuan manajemen  usaha pencatatan pembukuan 

diharapkan bisa diterapkan. 

 

Saran 

Kegiatan   pengabdian   kepada  masyarakat   sangat  bermanfaat untuk   pemberdayaan 

mereka baik dari aspek ketrampilan maupun pengetahuan terutama berkaitan dengan 

merangsang  masyarakat  untuk  berinovasi  mengembangkan  komoditi   yang  bisa 

meningkatkan pendapatan mereka atau  yang bisa menjadi peluang bisnis (usaha) sehingga bisa 

meningkatkan kesejahteraan   masyarakat itu sendiri.    Kegiatan  seperti ini perlu  terus 

dilaksanakan. 
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ABSTRAK 

Keberadaan pasar-pasar di wilayah perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagian 

besar tidak beroperasi selayaknya pasar lintas negara. Wilayah perbatasan  TTU Nusa Tenggara 

Timur – Oecusse Timor Leste masuk dalam masa transisi yang berdampak pada penyenggaraan 

pasar yang yang masih berbasis pada ekonomi rakyat yang melibatkan dua kelompok 

masyarakat yang berbeda Negara. 

Praktek pasar di perbatasan TTU-Oecuse dibentuk dengan penyesuaian perekonomian 

kerakyatan dan didukung kondisi geografi, sosial maupun kultur. Keterisoalisasian wilayah  

perbatasan ini menyebabkan distribusi barang menjadi tidak dapat berjalan dengan baik, selain 

itu kondisi keamanan dan sosial belum sepenuhnya stabil. Hal yang mengikatkan penggunaan 

pasar bersama didorong oleh pengunaan fungsi lain sebagai ruang sosial  dan cultural 

melestarikan  ikatan-ikatan tradisi yang ada di antara dua kelompok masyarakat satu suku  

Dawan. 

 

Kata kunci: pasar perbatasan, fungsi sosial-ekonomi  

 
 

PENDAHULUAN 

Keberadaan wilayah-wilayah tertinggal merupakan prioritas perhatian dari pemerintah 

pusat dengan manajemen pembangunan nasional yang lebih diorientasikan pada kesejahteraan 

(prosperity approach). Upaya pemerintah tersebut pada hakekatnya dapat meminimalisiasi 

kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya. 

Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain pada relitanya 

masih dalam kategori wilayah atau daerah tertinggal (Depdagri, Dirjen Pembangunan Umum, 

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan: 2009). Mensikapi terhadap adanya globalisasi 

wilayah perbatasan, dalam batas-batas tertentu wilayah tersebut dapat menjadi wilayah yang 

strategis yang di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik dalam 

pengertian sumber daya alam maupun manusia serta pengembangan sistem yang ada. Namun 

juga dapat menjadi ancaman yang berkaitan dengan adanya intervensi politik, budaya maupun 

sosial dari negara tetangga yang dapat mengancam integrasi dan kedaulatan negara. 

Paradigma kedinamikaan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan mengalami 

perubahan yang signifikan sebagai dampak reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998.  Hal 

ini dikaitkan dengan adanya perubahan terhadap kebijakan ekonomi nasional yang semula 

kekuatan ekonomi diletakkan di pusat kekuasaan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok 

tertentu sebagai kebijakan ekonomi makro kemudian beralih kebijakan ekonomi mikro yaitu ke 

pembangunan ekonomi sektor riil atau usaha kecil dan menengah. Kebijakan itu paling tidak 

akan memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku ekonomi di tingkat daerah untuk lebih dapat 

berpartisipasi, demikian juga terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang ada dari level gross root. 

Pembangunan ekonomi diperbatasan Timur Tengah Utara-Oecuse belum sepenuhnya 

terbangun menjadi bentuk pasar lintas Negara. Berbagai faktor  mempengaruhi terhadap 

perkembangan tersebut. Di beberapa wilayah pasar perbatasan, perkembangan pasar lintas 

negara dalam prakteknya sebagai pasar bersama. Makalah ini akan difokuskan mengenai 

mailto:danu_damar@yahoo.co.id
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perkambangan pasar yang ada di perbatasan Timor Tengah Utara khusunya wilayah Nelu 

dengan wilayah Leolbatan Oecusse Timor Leste. 

 

PEMBAHASAN 

Keterpisahan politik wilayah Timor Timur menjadi Timor Leste masih mensisakan 

beberapa permasalahan  level masyarakat terutama masyarakat  diperbatasanan. Perubahan 

paradigm dalam memandang wilayah perbatasan berpengaruh besar terhadap kedinamikaan 

yang terjadi pada pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan sumber daya 

manusiannya. Namun ada hal yang menarik ketika melihat perkangan yang terjadi pada pasar-

pasar di perbatasasan Timor tengah Utara –Oecusse. Persamaan  akar historis sosial budaya 

mempengaruhi perkembangan perekonomian  rakyat yang terpusat pada aktifitas pasar yang 

melibatkan dua kelompok masyarakat yang berbeda negara tersebut. 

Beberapa kasus yang terjadi di perbatasan NTT-Timor Leste, perdagangan lintas negara 

justru dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menuntut adanya seperangkat peraturan dan 

kaidah-kaidah dalam perdagangan lintas batas. Hal ini karena adanya faktor-faktor kondisional  

keterbatsan-keterbatasan yang ada, kegiatan perdagangan tetap berjalan meskipun dalam bentuk 

“perdagangan lintas batas yang informal” yang terwujudkan dalam kegiatan pasar tradisional 

bersama. 

“Perdagangan lintas batas informal” dalam bentuk aktivitas pasar tradisional bersama 

didasarkan pada faktor sosio-kultural dan geneologi antar masyarakat yang berbeda negara. 

Secara historis aktivitas pasar tradisional mempunyai keterkaitan sangat erat, yang telah ada 

dalam waktu yang lama sebelum terjadi “intervensi” Negara. Keterpisahan tersebut tidak serta 

merta menyabut hubungan lama yng terjalin hal itu mengakibatkan keterpisahkan mereka, 

meskipun relitasnya  mereka terpisah baik secara geografis maupun administratif. 

Kedekatan masyarakat perbatasan dengan masyarakat negara tetangga, yang semula 

hanya sebagai hubungan kekeluargaan dan persamaan nilai-nilai sosial budaya kemudian 

bergeser menjadi hubungan ekonomis. Dalam hal ini mengandung arti, bahwa intensitas 

interaksi yang banyak dilakukan adalah atas dasar kepentingan ekonomi, namun yang menjadi 

dasar dari aktivitas itu adalah persamaan nilai-nilai sosial dan budaya. 

Masyarakat Nelu di kabupaten Timor Tengah Utara (NTT) dan masyarakat Leolbatan di 

distric Oecusse sebagian besar masih mempunyai hubungan persamaan etnis, yaitu dari suku 

Dawan sehingga mereka memiliki persamaan sosio-kultural. Nilai-nilai budaya yang sama telah 

mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di kedua wilayah ini. Kondisi ini semakin kuat 

dengan adanya geografi dari wilayah Oecusse yang relatif mudah dijangkau, yang merupakan 

daerah enclave negara Timor Leste yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang secara 

administrasi masuk dalam wilayah Indonesia. Sebagai wilayah yang cenderung terpisahkan dari 

negara Timor Leste, di wilayah tersebut sangat dimungkinkan adanya penggunaan penanda-

penanda budaya, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaaan lama yang sudah ada, jauh sebelum 

terpisah menjadi negara Timor Leste. 

Wilayah perbatasan Timor Tengah Utara-NTT dengan Oecusse-Timor Leste sebagai 

tempat lalu lintas barang maupun lalu lintas orang yang dapat dilakukan secara legal maupun 

illegal.  Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa perbatasan kedua negara merupakan perbatasan 

darat yang secara logika akan mempermudah adanya mobilitas penduduk perbatasan kedua 

negara bila dibandingkan dengan perbatasan laut dalam melakukan perpindahan keluar dan 

masuk wilayah Indonesia atau sebaliknya menuju dan keluar dari Timor Leste. 

Hubungan Timor Leste dengan negara lain relatif lebih sulit bila dibandingkan dengan 

Indonesia. Negara terdekat selain Indonesia adalah negara Australia, namun letaknya yang 

relatif jauh dan dipisahkan dengan laut luas dan secara sosio-kultural sangat berbeda. Hal itulah 

yang mengakibatkan perekonomian di wilayah perbatasan Timor Leste sangat tergantung dan 

sangat dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam 

bidang perdagangan, kondisi ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan Timor Leste 
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membawa dampak positif karena dianggap dapat menguntungkan bagi kepentingan 

perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia di perbatasan NTT-Timor Leste.  

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan persoalan-

persoalan ekonomi, nilai-nilai sosial-budaya masih saling terkait dan masih saling tergantung. 

Bahkan dalam bidang ekonomi, persoalan-persoalan ekonomi masyarakat di perbatasan belum 

dapat terselesaikan dengan adanya sistem perdagangan lintas batas dan juga dengan 

dibangunnya pasar-pasar resmi di sepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste. 

Kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan dianggap mempunyai nilai tinggi dan 

sangat menguntungkan. Respon dari pemerintah melihat adanya potensi-potensi ekonomi yang 

dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan dengan mendirikan 

pasar resmi. Realita di lapangan, pasar-pasar resmi yang ada di dekat di pintu-pintu masuk 

perbatasan terdapat  di 3 kabupaten, yaitu kabupaten Kupang,  Timor Tengah Utara, dan Belu 

tidak dapat berjalan sebagaimana pasar pada umumnya. Indikator ketidakberfungsinya pasar 

resmi hanya dilihat dari indikator ketidakpraktisan, dan besarnya biaya yang menyertai aktivitas 

pasar resmi, topografi, dan juga geografi yang tidak mendukung. Hal ini mendorong  terjadinya 

praktek-praktek perdagangan illegal yang disertai dengan kegiatan mobilitas penduduk yang 

illegal juga. Upaya perdagangan illegal di perbatasan Wini, Napan, dan Huomeni Ana dan 

wilayah lain  dari kabupaten Timor Tengah Utara dengan Oesilo menggunakan pola-pola yang 

sama di sepanjang wilayah perbatasan NTT-Indonesia dengan Timor Leste yang dilakukan 

lewat hutan, jalan setapak (jalan tikus), dan lokasi-lokasi tersembunyi lainnya yang jauh dari 

pengamatan petugas dari kedua negara. 

Perkembangan yang terjadi sekarang di wilayah perbatasan NTT-Indonesia dengan 

Oecusse-Timor Leste adalah kegiatan lalu lintas lintas batas, baik lalu lintas orang maupun lalu 

lintas barang yang terjadi di wilayah perbatasan. Meskipun perkembangan Nelu tidak secepat 

sebagaimana wilayah perbatasan lainnya, namun Nelu dikembangkan menjadi salah pintu 

menuju dan keluar wilayah Oecusse dimana akan banyak terjadi lalu lintas orang dan barang. 

Kondisi ini tentu menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat yang jauh dari pintu utama lintas 

batas Wini.  Hal inilah yang mendorong tindakan mobilitas atau aktivitas illegal serta 

mendorong adanya pengaktifan kembali pasar-pasar bersama lainnya yang berakar dari pasar-

pasar tradisional yang ada di wilayah kedua negara tersebut. 

Hal yang sering diabaikan dalam kajian tentang keberadaan pasar tradisional bersama 

selain sebagai alternatif ketidakberfungsinya pasar resmi diperbatasan juga harus dilihat dengan 

dimensi yang lain. Dimensi keberadaan pasar tradisional dapat dilihat dari dimensi sosial 

budaya. Pasar tidak hanya sebagai tempat bertemu antara penjual dan pembeli, namun pasar 

mengalami perkembangan fungsi yaitu sebagai tempat ajang bertemu keluarga yang berbeda 

negara. Hari-hari pasar dan wilayah pasar menjadi waktu yang sangat ditunggu-tunggu dan 

dimanfaatkan oleh segenap masyarakat dari kedua negara untuk bertransaksi ekonomi dan 

berinteraksi sosial. 

 

Memahami Perbatasan Oecuse-Indonesia 

Mobilitas yang dilakukan  pada masyarakat  di perbatasan Nelu  dan Leolbatan secara 

ekonomi digerakan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan social. Dalam pemenuhan 

perekonomian masyarakat diperbatasan yang terpusat  aktivitas  pasar. Kepentingan sosial 

terbentuk dari akar hitoris yang menyatukan dua masyarakat beda negara yang terpusat pada  

hubungan sebagai satu klan  suku Dawan. Hubungan sosial terbangun dalam ikatan adat yang 

kuat pada masyarakat tradisi. Upaya pelanggengan terjadi dan menggunakan aktivitas pasar 

perbatasan. Secara umum mobilitas yang digerakan oleh keberadaan pasar  tidak membentuk  

mobilitas tinggi.  Oscar J Martinez, dalam buku  yang berjudul“Border People: Life and 

Society,” mengkatagorikan mobilitas tersebut sebagai Inergrated borderland yaitu daerah 

perbatasan diartikan sebagai sebuah kesatuan terintegrasi seperti aktivitas perdagangan karena 

terjaminnya 
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1 Martinez,Oscar J, “Border People: Life and Society,” 1994, The University of Arizona Press, United States of  

America (Tucsin: University of Arizone Press, 1994), hlm. 22. 

 

 

hubungan baik antara dua negara.1 Selain untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

mobilitas yang menyertai dalam penyelanggaraan pasar adalah kepentingan–kepentingan sosial 

dan kultural yang berkaitan dengan pelanggengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada yang 

sengaja dilakukan dengan memanfaatkan media pasar dan waktu penyelenggaraan pasar. 

Persamaan kepentingan ekonomi dan persamaan sosio kultural  masyarakat di wilayah 

perbatasan dapat menjadi salah satu pendorong dan penarik timbulnya mobilitas penduduk . 

Mobilitas ini bersifat tradisional dan turun temurun dan seringkali mengabaikan konsep-konsep 

batasan formal. Salah satu mobilitas ini karena hubungan kekerabatan.Pelintas batas illegal 

(illegal movers) dan pelintas batas tradisional (traditional border cross) merupakan masalah 

yang khas di wilayah perbatasan  seperti Wini, Napan dan Heumeni Ana- dan wilayah-wilaayh 

perbstasan lainnyaTimor Tengah Utara-Indonesia dan Oesilo-Oecusse-Timor Leste karena 

adanya kesamaan ras dan budaya penduduk di wilayah  perbatasan tersebut yang terlihat dalam 

aktivitas pasar tradisional.2 

Upaya percepatan pengembangan di wilayah perbatasan  Indonesia dengan Negara lain 

melibatkan kerjasama  beberapa kementrian yaitu kementrian  Dalam Negeri,Koordinator 

Koodinator Bidang  Politik,hokum  dan Keamaanan , BUMN serta BNPP. Dalam upaya 

percepatan maka pemerintah melakukan perencanaan  strategi yang di gunakan meliputi tiga 

strategi yaitu pendekatan keamanan, pendekatan kesejahtaraan dan pendekatan lingkungan. 

Pendekatan keamanan ini berkaitan dengan ancaman terhadap keutuhan wilayah Negara  

kesatuan Republik Indonesia, pendekatan  kesejahteraan berkaitan  dengan pengembangan 

ekonomi dan  lalu lintas perdagangan  sedangkan pendekatan lingkungan yakni  membangun 

kawasan perbatasan 187 kecamatan yang ada di Indonesia. 

Untuk pengamanan dan   juga penentapan  garis batas menjadai wilayah kewenanagan 

pemerintah pusat yang dilakukan dengan  pendekatan Security approach dan pendekatan 

prosperity approach namum untuk permasalahan  pengembangan wilayah perbatasan selain 

menjadi wewenang  pusat juga sangat berkitan dengan wilayah daerah dan juga melibatkan 

secaara langsung masyarakat di perbatasan. persoalan perbatasan seperti  pos lintas batas, 

perekonomian loc\kal dan batas laut. Persoalan  sengketa perbatasan , Indoensia –timor Leste 

bdi daerah sengketa un resolved segmen Noelbesi-citrana dan segment Bijaeel Sunan –Oben 

yang berbatasan dengan kabupaten  TTU. Segmen unsurvered  yaitu  segmen Bah Oh/Nelu yang 

terdapat di desa Sun Sea, kecamatan Naibenu.  

 

Kondisi  di Perbatsan Nelu 

Secara Geografis wilayah  perbatsan Nelu- Leolbatan berada di wilayah yang terisolasi  

diatas bukit. Wilayah ini ini cukup sulit untuk dijangkau dan akses untuk mencapai wilayah ini 

sulit. Akses jalan baru dibuat pada tahun 2015 dan kondisinya masih merupakan jalan tanah. 

Pembukaan jalan  dilakukan bersamaan dengan ditempatkannnya  pos batas  Nelu. Dengan 

kondisi geografi tersebut, perbatasan Nelu masih belum dapat dikatatakan memadai untuk 

sebuah pintu perbatasan yang nota benennya sebagai garda muka sebuah Negara. 

 Nelu merupakan dusun yang ada di desa Sun Sea yang berada di atas bukit dan menjadi 

batasa darat dengan wilayah dusun  Leolbatan, desa Costa kecamatan Kota  distrik Oecusse.  

Kondisi geografi yang berada di atas bukit dengan infrastruktur  yang masih minim. Dusun Nelu 

dihuni oleh kurang lebih 40 kepala keluarga dengan menggantungkan kehidupan mereka pada 

tanah dengan tingkat kesuburan yang randah. 

                                                            
 
2 Hasil penelitian  Dinamika Sosial Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Pasar Tradisional Bersama di 

Perbatasan Timor Tengah Utara - Oesilo Oecusse dan Mobilitas Masyarakat. hlm. 10. 
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Tabel 1 : Jumlah Keluarga Menurut tahapan Keluarga Sejahtera 

No Desa /Kelurahan praKS KS I KS II KS III Jumlah 

1. Sunsea 147 120 18 5 290 

2. Bakitolas 237 113 20 5 37 

3. Benus 89 111 15 3 218 

4. Manamas 120 141 32 7 300 

       

Sumber: PLKB Naibenu 2015 

 

Topografi wiayah Nelu yang cenderung berbukit menyulikan penggunaan lahan untuk 

menopang  pertanian. wialyah Nelu merupakan  wilayah dengan penyediaan lahan garapan 

untuk menunjang perekonomian pertanian sanagatlah minim. Hal ini tentunya akan berdampak 

besar bagai pengembangan perekonomian dan kemampuan perekonomian warga yang  ada di 

dusun Nelu. Kodisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pada masyarakat yang 

ada di wiayah ini yang rata-rata menggantungkan kehidupan mereka terhadap tanah yang 

mereka miliki. 

 

Tabel 2 : Jumlah  Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Miskin 

N

o 

Desa 

/Kelurahan 

Sangat 

Miskin 

Miskin Hampir miskin Rentan mkiskin Total 

 

1 Sunsea 31 25 37 100 193 

2 Bakitolas 18 28 48 151 245 

3 Benus 7 17 31 33 88 

4 Manamas 24 37 48 81 190 

       

Sumber: Data PPLS 2015 

 

Angka keluarga pra keluarga sejahtera termasuk tinggi yang berarti tingkat ekonomi 

mereka  berada ditingkat rendah. Upaya untuk menunjang kehidupan masyarkat , pemerintah 

memberikan subsidi beras murah pada masayakat  di kecamatan Neibenu.  Dan jumlah 

penerima beras murah terdapat yang besar di desa  Sunsea. 

 

Tabel 3 : banyaknya KK yang mendapatkan Layanan Beras Murah di Kecamatan 

Neibenu 2015 

No Kelurahan/Desa KK penerima Beras 

Murah 

Jiwa 

1. Sunsea 304 1380 

2. Bakitolas 108 532 

3. Benus 52 536 

4. Manamas 310 1381 

Sumber : BPPS kecamatan Neibenu 2016 

 

Kebijakan Pembangunan  Perbatasan Daerah Kabupaten  Timor Tengah Utara . 

Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025 yang 

mencanangkan tewujudnya  Kabupaten Timor Tengah Utara  sebagai Serambi Depan NKRI 

Yang Sejahtera, Adil , Demokratis dan Mandiri.  Hal ini dijabarkan  dalam tahapan 

pembangunan: 
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1. Meningkatkan daya saing daerah  dengan mengembangkan  ekonomi kerakyatan yang 

berbasis potensi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan  hidup serta meningkatkan 

pembangunan dan pemerataan  insfrastruktur daerah. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Timor Tengah Utara 

3. Mewujudkan  tata pemerintahan yang baik dan bersih. 

4. Mengembangkan kawasan-kawasan strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan 

dan perwujudan kemandirian daerah. 

 

Program pengembangan khusus pembangunan 2011-2015 terdiri dari 3 program : 

1. Pengembangan Kota Kefamenenu sebagai Ume naek-Ume Mese 

2. Pengembangan Kawasan Pesisir Psntai Utara 

3. Pengembangan Kawasan Perbatasan. 

 

Berkaitan dengan program pengembangan  kawasan perbatasan  terdapat Kebijakan 

Kawasan Perbatasan  dengan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan  melalui Perda nomor 2 

Tahun 2012. Kebijakan ini dengan mempertimbangakan lokasi prioritas LOKPRI: 

1. LOKPRI 1 : Insana  Utara, Bikomi Utara dan Bikomi Nilulat 

2. LOKPRI 2 : Kota kefamenanu 

3. LOKPRI 3: Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Miomaffo barat,  Kecamatan Mutis, 

Kecamatan Musi dan Kecamatan Neibenu. 

Berdasarkan kebijakan dengan adanya LOKPRI maka pengembangan diwilayah Kecamatan 

Neibenu sebagai lokasi prioritas ke-3. 

 

Penyelengaraan Pasar Barter di Perbatasan Nelu Leolbatan 

Di wilayah  Timur Tengah Utara aktifitas  pasar perbatsan terkonsentrasi pada 8 wilayah 

pasar perbatsan yaitu: 

1. Pasar perbatasan Wini, terletak di Desa Hamusu C, kecamatan Insana Utara.  

2. Pasar perbatasan Manamas, terletak di desa Manamas, kecamtan Naibenu. 

3. Pasar perbatasan Sun sea, terletak di Desa Sunsea , kecamtan Naibenu. 

4. Pasar Napan , terletak didesa Napan, kecamtan Bikomi Utara. 

5. Pasar Perbatsan Humeni Ana, terletak di desa Haumeni Ana, kecamatan bikomi Nilulat. 

6. Pasar Perbatasan Eban, terletak di desa  Salu, kecamtan Miomaffo Barat. 

7. Pasar Perbatasan Apla-Seko, terletak di desa B , kecamata Tasinifu, kecamatan  Mutis. 

8.  Pasar perbatasan Saitau, terletak di desa  Neikake B, kecamtaan  Mutis3 

 

Keberadaan pasar  perbatasan secara antara Indonesia- Timor Leste tumbuh sebagai pasar 

yang difungsikan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dari dua kelompok masayrkat yang 

memiliki latar belakang Negara yang berbeda. Dalam prakteknya aktivitas pasar perbatsan tidak 

tumbuh sebagai pasar lintas Negara tetapi sebagai pasar yang digunakan bersama –sama antara 

masyarakat Indonesia di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste di perbatsan. Dalam 

praktek penyelenggaran pasar belum menggunakan tata laku dan aturan pasar lintas Negara. 

Kompromi-kompromi terhadap peraturan pasar lintas negar menjadi sangat dominan dalam 

penyelenggaraan aktivitas pasar yang dilakukan dalam waktu satu bulan sekali. 

Aktivitas pasar perbatasan dan melibatkan dua masyarakat berbeda Negara lebih banyak 

di lakukan di wilayah Indonesia pada 8 wilayah perbatasan. Masyarakat  Timor Leste lebih 

banyak melakukan mobilitas keluar pada saat penyelenggaraan pasar. Hal ini menunjukan 

bahwa secara ekonomi masyarakat Timor Leste  terutama yang berada di perbatasan  dengan 

Indonesia masih sangat tergantung pada perekonomian di wilayah Indonesia. Kondisi ini sangat 

jelas terlihat pada masyarakat di wilayah Oecusse. Wilayah Oecusse yang terkepung oleh 

                                                            
3 Eni Sugiart dan Retno Winarni, Dinakima  Sosial Ekonomi  di Perbatasan  Indonesia- Timor Leste:Pasar 

Tradisional Bersama  Di Perbatasan Timor Tengah Utara- Oesilo Oecusse Timot Leste dan Mobilitas 

Sosial dalam Laporan Penelitian PUPT  tahun Anggaran 2015. 
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wilayah Indonesia dan terpisah secara geografis dari eilayah Timor Leste menempatkan wilayah 

terisolasi secara ekonomi. Masyarakat Oecusse yang ada di perbatasan memanfaatkan pasar-

pasar Indonesia sebagai tempat mereka melakukan transaksi dan mendapatkan barang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Pada umumnya wilayah perbatasan  baik yang ada di Indoenesia maupun yang ada di 

Timor Leste berda di wilayah yang secara geografi  sulit dijangkau , kondisi wilayah yang 

berbukit dan terpencil serta akses yang sulit menjadi kendala untuk mereka dapat  melakukan 

mobilitas ekonomi secaara rutin dan teurs menerus. Salah satu pilihan yang  mereka lakukan 

dengan memamnfaat pust-pusat ekonomi yang terdekat dan pusat-pusat ekonomi yang secara 

historis sudah mereka gunakan sebelum terjadi disintegrasi politik menjadi dua Negara. 

Selain itu mobilitas ekonomi juga didorong oleh adanya kepentingan yang lain yang 

menggunakan sarana pasar sebagai media bagi merka untuk melanggengkan hubungan-

hubungan social sebagai satu keturunan “orang AtoniMeto” dan juga melanggengkan hubungan 

kekerabatan yang terjalin dari hubungan kawin mawin dalam suku Dawan. Mereka secara social 

menjadikan pasar sebagai  ruang sosial yang dimanfaatkan oleh dua masyarakat di perbatasan. 

Hubungan kekerabatan dan hubungan sebagai satu suku Dawan sering kali mencuat lebih 

dominan disamping adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Toleransi 

pemerintah pada masing-masing Negara terlihat dengan adanya kesepahaman untuk dapat 

menfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat di perbatasan. Berbagai upaya dilakukan 

dengan melonggarkan aturan-autran yang ketat tentang lalulintas perdagangan lintas negara. 

Pasar  barter yang ada di wilayah  Nelu-Leolbatan  tidak mencul sebagai bentuk pasar riil. 

Pasar dalam pengertian ini lebih mucul sebagai suatu aktivitas pertukaran barang –barang 

dimiliki oleh seseorang dan dipertukarkan  dengan barang lain yang dibutuhkan  untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Interaksi  pertukaran yang terjadi 

didasarkan pada kesepakatan spontan di lokasi pasar dan kesepakatan dari masing-masing pihak 

yang melakukan pertukaran barang. 

Mereka datang ketempat yang biasanya sebagai tempat bertemu  bagi masyarakat  Nelu 

dan Leolbatan dengan barang yang akan dipertukarkan.barang yang dibawa antara lain ternak 

.Barang yang dipertukarkan dari masing-masing wilayah Nelu antar lain jagung, ubi kayu, sirih 

pinang,  sayur , hasil kebun, jeruk nipis hasil ternak seperti ayam, sei bab dan lainnya. 

Sedangkan barang yang dipertukarkan dari masyarakat Lolbatan, sopi, gula  dan beras. 

Meskipun masing-masing wilayah mempunyai ciri barang akan dipertukarkan namun tidak 

menutup kemungkinan barang-barang  yang biasanya  dipertukarkan oleh orang dari Nelu sama 

dengan  yang dibawa oleh orang-orang dari Leolbatan.4  

Fasilitas penunjang keberadaan pasar seperti  bangunan permanen, pengelolaan pasar , 

retribusi tidak hadir dalam penyelenggaraan pasar barter. Pasar ini hanya beroperasi dalam 

waktu yang relative singkat. Pasar buka dari jam 6 sampai jam 9 pagi setelah itu kondisi pasar 

sebagai tempat pertukaran barang  berakhir. 

Pasar barter selain berfungsi sebagai tempat trasnsaksi dan pertukaran barang , juga 

berfungsi secara sosial sebagai  ruang untuk bertemu dengan  sanak saudara dan kerabat yang 

berbeda  tempat. Orang-orang di memanfaatkan waktu pasar untuk dapat berbincang-bincang 

atau sekedar bertemu dengan  keluarga lain. Fungsi pasar secara sosial ini semakin nampak 

pasca disintegrasi politik.  Pembatasan-pembatasan yang ada pada masing-masing  masyarakat 

menyebabkan interaksi yangsemula dapat sewaktu waktu dilakukan  dan tanpa menggunakan 

prosesdur administrasi  kemudian berubah seiring dengan perkembangan politik yang ada. 

Sebagian besar masyarakat di Nelu maupun di Leolbatan menmanfaatkan waktu 

penyelengaraan pasar barter karena pada saat pasar di buka terdapat beberapa kemudahan untuk 

masing-masing wilayah membuka diri dan memberi kelonggaran  dua pihak masyarakat dapat 

bertemu tanpa proses yang berbelit-belit. 

 Apabila merujuk pada aturan  setiap warga Negara yang keluar dan masuk wilayah 

Negara lain harus melalui prosedur administrasi  Dinas Imigrasi. Untuk wilayah Nelu sampai 

                                                            
4 Wawancara warga  Nelu dan Leolbatan. Bulan Agustus 2016 
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tahun 2016 ( saat penelitian dilakukan ) urusan keimigrasian  masih terpusat di Atambua, 

sedang terdapat beberapa wilayah perwakilan  seperti di Napan, Haumeni Ana, Wini dan 

beberapa wilayah lain. Untuk wilayah Nelu urusan administrasi keimigrasian terwakilkan di 

wilayah Wini.  

Faktor Beban membayar Pas Lintas Batas.Beban membayar Pas Lintas Batas dianggap 

masih menjadi kendala terutama bagi pelintas batas dari wilayah Indonesia. Kondisi 

perekonomian masyarakat di perbatasan terutama dari masyarakat yang ada di wilayah 

Indonesia rata-rata mereka berada di bawah garis kemiskinan. Untuk masyarkat desa Sunsea 

terutama  wilayah dusun Nelu rata-rata berada pada garis kemiskinan ( lihat table  tingkat 

kemiskinan di kecamatan Neibenu).  

Pada praktek di lapangan mobilitas yang terjadi di perbatasan Nelu seringkali tidak 

menggunakan  prosedur  administrasi kenegaraan, dengan menggunakan Pas Lintas batas 

maupun pasport. Masyarakat masing-masing wilayah menganggap  letak geografi yang jauh 

dari pintu  perbatasan Wini menyebabkan mereka enggan untuk mengurus  Pas Lintas Batas . 

mereka cenderung menggunakan saluran-saluran illegal untuk dapat melakukan mobilitas keluar 

dan masuk wilayahn Negara lain. Jalan tikus menjadi alternative yang sering dilakukan  oleh 

masyarakat dikedua wilayah. Dalam perkembangan sekarang pas Lintas Batas diberikan secara 

gratis dengan batas lingkup  wilayah  desa yang berbatasan langsung. Namun kemudahan yang 

ada tidak menjadikan  masyarakat di sekitar perbatsan melakukan prosedur  keimigrasian , 

mereka tetap memilih jalur jalur  tikus untuk memperpendek jarak tempuh dan biaya trnsportasi. 

Penyelengaran pasar juga seringkali diikuti oleh praktek-praktek illegal untuk bahkan 

praktek pasar barter paska disitegrasi sangat sarat dengan  aturan yang lebih ketat terhadap arus 

keluar barang dan orang di wilayah perbatasan. Untuk menghindari urusan administrasi, maka 

ha yg dilakukan dengan praktek illegal dan dilakukan secara sembunyi sembunyi. 

Dalam catatan administrasi keberadaan pasar barter ini tidak terdaftar dalam  aktifitas 

pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara. Penyelenggaraan 

pasar didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat dikedua belah pihak. Dan penyelenggaraan 

pasar barter ini tidak secara resmi.  Meskipun demikian  keberadaan pasar  barter sangat 

dibutuhkan terutama bagi masyarakat  terutama masyarakat yang secara ekonomi terisolasi 

seperti di Nelu –Lelobatan. 

Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mulai memperhatikan keberadaan 

pasar barter di perbatasan ketika konflik internal terjadi. Pada saat terjadi pengungsian   

penduduk, pemerintah  daerah menjadi fokus untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan 

yang lain untuk menopang terhadap kehidupan masyarakat perbatasan. Perhatian yang besar 

terhadap wilayah perbatasan Nelu  termasuk dalam hal stabilitas keamanan paska konflik dan 

penentuan tapal batas Negara serta hal-hal lainnya dalam bidang perekonomian dan sosial. 

Faktor-faktor yang mendorong munculnya pasar barter 

1. Keterisolasian wilayah Nelu seara geografi maupun ekonomi. 

2. Peredaran uang yang relative rendah dalam proses transaksi  perdagangan. Masyarakat 

diperbatasan Nelu terbiasa tidak melibatkan uang sebagai nilai tukar dalam mendukung 

pemenuhan makan sehari hari. Mereka makan dari apa yang dihasilkan di lingkungan 

sekitar. Penggunakan uang akan dilakukan oleh mereka ketika harus membeli barang—

barang yang tidak dapat di peroleh dan dihasilkan di lingkungan mereka dan mengharuskan 

untuk membeli di luar wilayah mereka. Selainitu adanya perbedaan mata uang  dari 

masing-masing  masyarakat di perbatasan juga mempengaruhi terhadap pengunaaan uang 

secara maksimal. Warga  Leolbatan menggunakan nilai mata uang dollar sedangkan  warga  

Nelu diIndonesia menggunakan  nilai mata uang rupiah. Disamping perbedaan mata uang , 

kehadian  money changer juga tidak ada. Hal ini kemudian menjadi kendala bagi 

penyelenggaraan pasar tunai. 

3. Pasar hadir sebagai tempat pertukaran barang–barang konsumsi  sehari-hari, dan bukan 

menjadi tempat pertukaran barang non konsumsi. 

4. Perekonomian yang terpusat  pada pengerjaan bersama tanah ulayat dari keluarga dalam 

satu keluarga. Pada saat terjadi disintegrasi  menjadi dua Negara berbeda permasalahan 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

95 

yang sangat umum terhadap tanah ulayat dan pengunaaan tanah ulayat sebagai dasar 

pendukung utama perekonomian keluarga luas masyrakat adat suku dawan. Tanah ulayat 

yang merupakan tanah komunal  baik dalam pengerjaan produksi tanah maupun hasilnya 

mempengaruhi terhadap gerak perekonomian  pada kelompok kelompok masyarkat yang 

berada dalam satu tanah ulayat.  

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria 

Sumardjono5memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada adanya 3 

(tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni: 

1. subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.  

2. obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupaka pendukung 

utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (lebensraum).  

3. adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, 

termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan 

serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan 

masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan 

rusaknya keharmonisan hubungan sosial. 

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah 

tertentuyang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau 

penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang 

memandang bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan wilayahnya 

sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.6Hak 

Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang 

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama 

penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa . 

Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan 

menguasai.Menurut Boedi Harsono subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang 

mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua yaitu : 

a.  Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat 

yang sama.  

b.  Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. 

 

Masyarakat adat dari suku Dawan secara geografis dalam satu fukun ( klan) sebagian 

sudah terpisahkan secara teritorial. Masyarakat adat suku dawan bersifat genealogik yang masih 

terikat pada pertalian darah  dalam satu fukun. Pada kasus masyarakat suku Dawan di 

perbatasan  Indonesia Timor Leste penggunaan hak ulayat masih menjadi orientasi mobilitas 

anggota-anggotanya. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan pasar barter penyediaan perekonomian bersama untuk 

mendukung kehidupan bersama mendorong penyelenggaraan perokonomian yang tidak 

melibatkan secara  aktif keberadaan uang. Nilai-nilai kebersamaan sebagai satu kesatuan 

ekonomi dalam bentuk pertukaran  barang. Apabila di lihat dalam perekonomian satu ulayat  

maka pengunaan hasil produksi tanah ulayat akan digunakan secara bersama-sama setiap 

anggotanya. 

Pada saat terjadi pengungsian  warga akibat konflik komunal dari tahun 2013-2015 

wilayah Nelu sebagian besar ditinggalkan oleh penghuninya, lahan-lahan garapan ditinggalkan. 

Secara praktis perkonomian di wilayah Nelu terganggu dan praktek pasar barter tidak dapat 

tereselenggara. Masing-masing wilayah masyrakat menyesuaikan dengan peraturan daerah. 

Untuk wilayah msyarakat Nelu perekonomian kemudian bergeser ke pasar pusat desa di Sunsea. 

Pasar Sunsea yang semula masih sangat minim saranan dan prasarana kenudian dibangun 

dengan lebih permanen dengan bantuan dari Kodim 6181 Timur Tengah Utara dan Koramil03 

                                                            
5 Maria. S.W., Sumadjono, Kebijakan  Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, ( Jakarta: Kompas, 
2005) hlm. 65 
6 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azaz, ( Jakarta: Liberty, 1982), hlm.1 
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Insana Utara.   Dengan bantuan pembanganan pasar Sunsea dapat menunjang aktifitas 

perekonomian masyarakat desa Sunsea. Sedangkan untuk masyarakat Leolbatan perkeonomian 

ditunjang dengan keberadaan pasar di Kotah distrk  Oecusse. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Penyelenggaraan pasar perbatasan secara teoritik merupakan pasar lintas Negara yang 

penyelenggraannya dilakukan oleh dua Negara yang berbatasan. Penyelengggaran pasar lintas 

batas melibatkan berbgai komponen aturan dan kebijakan serta melibatkan berbagai lembaga 

yang terkait dengan penyelenggaran pasar dari amsing-masing Negara.  

Berbeda dengan penyelenggaraan pasar perbatasan yang ada di Nelu- Leolbatan, 

penyelenggaraan pasar  perbatsan dalam prakteknya jauh dari model penyelenggaraan pasaar 

lintas batas. Penyelenggaraan pasar sebagai kompromi ekonomi pada level masyarkat. Tanpa 

mengesampingkan keberadaan Negara masing-masing kompromi ekonomi melahirkan jenis 

pasar perbatasan yang unik dengan kelonggaran aturan resmi penyelenggaran pasar serta 

menggunakan dasar dasar tradisi sebagai patokan penyelenggaraan pasar yaitu perekonomian 

adat. Ketika adat menyatukan dua kelompok masyarakat yang bersal dari satu keturunan  

historis merka menyelanggarakan perekonomi yang didasari oleh filofofis bahwa mereka 

berasal dan makan dari satu sumber.  Hal inilah yang kemudian ketika secara kondisional 

penyelenggaraan pasar perbatsan resmi tidak dopat tersenggalan maka merka menyelenggaran 

pasar yang didasarkan pada upaya kedua kelompok masyrakat untuk memenuhi kebutuhan 

subsisten mereka dengna penyelenggaraan pasar barter. 
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ABSTRAK 

Industri ekonomi kreatif menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan inovasi jika 

dibandingkan dengan industri perdagangan, aneka usaha, dan pertanian. Jurnal ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor kunci internal dan eksternal dalam mengadopsi sosial media, serta 

untuk merumuskan strategi yang tepat bagi industri sektor ekonomi kreatif untuk 

mengembangkan usahanya.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian rancangan strategik. Lokasi atau tempat penelitian 

di Kota Makassar. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik 

analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, analisis Internal Factors Analysis Summary 

dan External Factors Analysis Summary serta analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, dan Threats).  

Hasil penelitian ini menekankan inovasi teknologi media sosial sebagai stategi yang efektif 

menunjang keberhasilan industri kreatif usaha kecil dan menengah. Diharapkan temuan dengan 

penelitian ini agar dinas terkait mampu memfasilitasi pengusaha kecil dan menengah dalam 

menerapkan strategi bisnis berbasis sosial media.  

Kata kunci: Sosial media, strategi, inovasi, dan ekonomi kreatif 

 

ABSTRACT  

Creative economy industry face many barriers to innovation when compared to the trade 

industry, various businesses, and agriculture. This journal aims to identify the key internal and 

external factors in adopting social media, as well as to formulate appropriate strategies for the 

industry of creative economic sectors to develop their business.  

This research is a strategic design research. The location or point of research in Makassar. 

Data collected included primary data and secondary data. The analysis technique used is 

descriptive qualitative analysis Factors Internal and External Factors Analysis Summary 

Analysis Summary and SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).  

The results of this study emphasize the technology innovation of social media as an 

effective strategy for the creative industries support the success of small and medium 

enterprises. It is hoped that the findings of this study with relevant agencies to facilitate small 

and medium enterprises in implementing social media strategies based business. 

 

Keywords: Social media, strategy, innovation, and creative economy 

 

PENDAHULUAN 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah lama menjadi penopang perekonomian baik di 

negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. UKM berperan penting dalam 

memberikan sumbangsih berupa penyerapan tenaga kerja, produktivitas dan lainnya dalam 

rangka pertumbuhan ekonomi secara makro (Syed et al, 2012; Ilegbinosa & Jumbo, 2015; dan 

Taiwo et al, 2012). Meskipun UKM berperan penting, namun UKM sering menghadapi 

berbagai hambatan dan masalah. Temuan Gill dan Biger (2012), bahwa masalah keuangan, 

mailto:hmaupa@yahoo.co.id
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tantangan pasar, dan regulasi menjadi hambatan UKM dalam mengembangkan usahanya. Fatoki 

(2014) juga mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi UKM bersumber dari internal (tidak 

adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan) dan eksternal (biaya distribusi yang 

mahal, hambatan finansial dan tingkat kriminalitas).  

Upaya menemukan solusi dari hambatan dan permasalahan UKM menjadi sangat penting. 

Porter (1991) menjelaskan penyebab utama kegagalan atau keberhasilan bisnis yaitu dengan 

mengembangkan inovasi dan strategi yang tepat. Temuan Pavel dan Pavel (2012), bahwa jenis 

UKM yang mampu berhasil dalam persaingan pasar yaitu industri ekonomi kreatif. Industri 

ekonomi kreatif memiliki perbedaan dengan UKM pada umumnya. Hotho & Champion (2011); 

dan Tien et al, (2007) menyatakan perbedaan tersebut terletak pada pengelolannya yang 

mengandalkan inovasi. Munculnya pelaku usaha baru di industri ini terus bertambah, namun 

disisi lain pengusaha yang gagal juga semakin banyak (Hotho & Champion, 2011), fenomena 

ini juga terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha 

ekonomi kreatif yang semakin meningkat, meski demikian kualitas industri kreatif masih lebih 

rendah dibandingkan dengan industri perdagangan, aneka usaha, pertanian dan non pertanian 

(Heslina, 2016).     

Berbagai strategi konvensional yang dijalankan industri ekonomi kreatif seperti strategi 

diversifikasi, kepemimpinan biaya, dan strategi generik, namun belum mampu meningkatkan 

daya saing industri tersebut (Maupa, 2004). Temuannya penelitian Raymond dan Bergeron 

(2008) bahwa strategi e-business terbukti efektif bagi UKM. Strategi e-business dapat berhasil 

jika pelaku usaha memiliki keterampilan-keterampilan untuk menunjang adopsi internet bagi 

usaha mereka (Wagner, Fillis & Johansson, 2003). Strategi e-business khususnya social media 

menawarkan peluang usaha UKM yang menjanjikan jika diadopsi secara menyeluruh (Durkin et 

al, 2013; Taylor & Murphy, 2004). 

Keunggulan social media pada khususnya yang dikemukakan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya menjadi peluang bagi industri ekonomi kreatif, meski demikian terdapat pula 

beberapa studi menyatakan kegagalan usaha kecil dalam menerapkan e-business, seperti studi 

Zaied (2005) yang menyatakan bahwa adopsi strategi e-commerce UKM sangat rendah 

dibandingkan dengan perusahaan besar, Shin (2006), MacGregor & Kartiwi (2010), dan Chitura 

et al, (2008) juga memaparkan hal serupa, sehingga Wachira (2014) menguraikan alasan dibalik 

kegagalan adopsi e-business yaitu pengolaan usaha yang tidak profesional, pelaku usaha kecil 

tidak memahami keterkaitan antara e-business dengan usahanya.  

Setelah menjelaskan perdebatan empiris tentang adopsi teknologi khususnya social media, 

maka selanjutnya diuraikan konsep industri ekonomi kreatif berdasarkan teori. UNCTAD 

(2005) menjelaskan bahwa industri kreatif merupakan bidang usaha yang kompleks dan 

heterogen dengan produk yang dihasilkan berupa karya seni pertunjukan, industri rekaman, 

bioskop dan media audiovisual serta multimedia termasuk seni digital. Konsep ekonomi kreatif 

berkaitan dengan kreativitas, inovasi, mempelajari pengetahuan baru, dan mendorong 

pembangunan ekonomi (Fahmi, 2014). Markusen et al, (2008) menyatakan industri kreatif 

bukanlah sesuatu yang baru melainkan telah ada sebelumnya. Komponen utama industri 

ekonomi kreatif yaitu kreativitas sebagai input dan konten atau kekayaan intelektual adalah 

output (Galloway & Dunlop, 2007). 

Dampak perkembangan teknologi secara menyeluruh dirasakan pula oleh industri kecil, 

memudahkan pengusaha kecil dalam mengelola pemasaran, harapan, persepsi dan perilaku 

pelanggan. Efektivitas media sosial bagi usaha kecil sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan 

mereka dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak (Kahar et al, 2012). Dengan 

munculnya saluran media sosial (social media) maka memudahkan pengusaha dan pelanggan 

untuk saling memelihara kepercayaan dan komitmen diantara mereka (Durkin et al, 2013). 

Hubungan pemilik usaha dengan pelanggan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pelanggan 

melalui media sosial dalam batas-batas informal dalam rangka memahami pelanggan lebih baik 

dan lebih efektif (Shaw, 2006).  

Memanfaatkan jaringan pelanggan menjadi aset strategis industri kecil untuk 

mengembangkan pengalaman, hubungan pelanggan, dan pengalaman dengan supplier untuk 
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meningkatkan daya saing (Lindstrand et al, 2012 dan Cesaroni & Consoli, 2015). Media sosial 

membantu usaha kecil dalam memaksimalkan pelayanannya kepada konsumen, 

mengembangkan bisnis dengan alat baru, dan dengan potensi baru. Penggunaan media sosial 

secara sistematis dapat membantu pengusaha kecil membuat jaringan dengan bijak memilih 

kontak-kontak calon pelanggan potensial (Nakara et al, 2012). Penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi faktor kunci internal dan eksternal industri ekonomi kreatif, serta untuk 

merumuskan strategi yang tepat dalam mengadopsi social media bagi industri sektor ekonomi 

kreatif di Kota Makassar.               

 

METODE PENELITIAN 

Metode 

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan menghimpun informasi 

untuk menjelaskan fenomena penerapan teknologi pada industri ekonomi kreatif secara ilmiah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif dengan mengidentifikasi dan strategi 

adopsi media sosial (social media). Penelitian ini dirancang untuk merumuskan strategi 

manajerial bagi industri ekonomi kreatif yang dilandasi pada analisis dan argumentasi ilmiah. 

 

Jenis Data 

Data penelitian ini terdiri dari data kuantitatif (laporan tahunan dinas terkait tentang 

perkembangan industri ekonomi kreatif di Kota Makassar) dan data kualitatif (hasil 

wawancara). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan berupa merumuskan 

konsep dan melakukan perbandingan studi literatur (jurnal dan disertasi) yang berkaitan dengan 

industri ekonomi kreatif, dan wawancara pengusaha industri ekonomi kreatif untuk 

mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian, serta menelaah data-data UKM 

khususnya industri ekonomi kreatif yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Makassar dalam rentang waktu lima tahun. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis SWOT untuk menganalisis faktor-faktor 

internal pengusaha industri ekonomi kreatif dan faktor-faktor eksternal untuk mengidentifikasi 

peluang dan ancaman dalam mengadopsi media sosial. Proses analisis data dengan cara 

mendeskripsikan, menggambarkan realitas dengan runtut dan faktual kemudian dikelompokkan 

berdasarkan lingkungan internal dan ekstrenal. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis secara 

kritis mengenai pendekatan adopsi social media dalam rangka meningkatkan daya saing industri 

ekonomi kreatif dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Internal: Kekuatan (Strengths) 

Berbasis pada kreativitas. Industri ekonomi kreatif mengandalkan inovasi dan kreativitas 

mulai pada proses input hingga output, skill dan talenta untuk  memberdayakan daya cipta 

kreasi. Peranan industri kreatif sangat besar pada pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak 

daerah di Indonesia pada yang berlomba-lomba untuk mengembangkan dan memajukan jenis 

industri ini. Sektor industri kreatif terdiri dari beberapa kateogri yaitu: (a) periklanan, (b) 

arsitektur, (c) pasar seni dan barang antik, (d) kerajinan, (e) desain, (f) fashion, (g) video, film, 

dan fotografi, (h) permainan interaktif, (i) musik, (j) seni pertunjukan, (k) penerbitan dan 

percetakan, (l) layanan komputer dan piranti lunak, (m) televisi dan radio, dan (n) riset dan 

pengembangan. 

Pavel dan Pavel (2012) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pengembangan industri 

kreatif penting dalam suatu daerah. Industri kreatif mampu unggul dengan mengandalkan 
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pengelolaan yang inovatif dan kreatif (Hotho dan Champion, 2011 dan Olughor, 2015). Kondisi 

ekonomi yang mengalami kelesuan ekonomi menjadi penyebab banyaknya kendala yang 

dihadapi UKM, namun kondisi ini berbeda dengan industri kreatif yang dapat menjadi solusi 

serta menjadi trend yang mendunia. 

Pengusaha industri kreatif yang berhasil dalam menciptakan produk yang kreatif ditentukan 

oleh tingkat karakteristik wirausaha yang dimiliki (Gray, 2002). Produk (output) berkualitas 

tidak dapat dipisahkan dari peran dan kerja keras para pengusaha kreatif. Etos kerja yang tinggi, 

dan tekun dan disertai dengan kreasi produk hingga distribusi menjadi upaya strategis mencapai 

kesuksesan usaha. Pengelolaan industri berbasis pada kreativitas selain ditentukan oleh 

karakteristik wirausaha terdapat pula faktor manajemen kewirausahaan untuk meningkatkan 

pertumbuhan usaha (Gürbüz & Aykol, 2009).  

Kearifan lokal. Industri kecil pada umunya cenderung menerapkan strategi konvensional 

untuk mengalahkan para pesaing, sehingga mereka terjebak dengan sikap meniru dan perang 

harga. Industri kreatif berbeda dengan indutri kecil pada umumnya karena industri kreatif 

mengandalkan inovasi nilai dan menjadikan budaya lokal sebagai modal penting dalam 

menciptakan keunikan dan keunggulan produk dibandingkan dengan produk kreatif lain. 

Keunggulan industri kreatif di Kota Makassar berupa keahlian untuk mengubah konten kearifan 

budaya lokal menjadi produk atau jasa yang memiliki preposisi nilai tinggi bagi konsumen. 

Kearifan lokal dapat terwujud melalui pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah 

(Romarina, 2016).  

Upaya untuk mengembangkan kearifan lokal dapat dilakukan melalui penyuluhan budaya 

kepada para pengusaha industri kreatif, sehingga mereka lebih memahami dan mengetahui 

budaya lokal untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan teknis (Ratnasari dkk, 2012). 

Sumber industri kreatif yang paling efektif dan efisien, serta dapat bertahan dalam jangka 

panjang yaitu kearifan lokal, budaya lokal memiliki karakteristik dan keunikan sehingga tidak 

mungkin dijiplak oleh para pesaing, hal ini juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi industri 

kreatif. 

 

Analisis Internal: Kelemahan (Weaknesses) 

Pengalaman Manajemen Rendah. Kurangnya keterampilan manajemen menjadi faktor 

penghambat bagi pertumbuhan usaha (Okpara & Wynn, 2007), sehingga inovasi bisnis tidak 

dapat tercapai (Talegeta, 2014). Bouazza et al (2015) menambahkan bahwa selain keterampilan 

manajemen rendah, pengusaha kecil juga kurang memiliki karakteristik wirausaha, kapabilitas 

manajemen, dan keahlian marketing. Pengusaha industri kreatif lebih mengandalkan 

pengalaman dari keluarga (secara tradisional) dalam mengelola usahanya. Pada umunya mereka 

memesan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan, sehingga mereka seringkali mengalami 

keterlambatan produksi maupun distribusi. Rahim dan Bakar (2014) memaparkan pentingnya 

tingkat pengelolaan sumber daya bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dalam jangka 

panjang. 

Program Pembinaan dari Pemerintah. Berbagai program pemberdayaan UKM dari 

pemerintah, namun masih bersifat normatif dan konvensional, sehingga pengembangan dari sisi 

teknologi informasi (social media) kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

Pengembangan dan pembinaan UKM menjadi kewajiban pemerintah, dalam bidang produksi 

dan pengolahan berupa kemampuan manajemen dan teknik produksi; kemampuan rancang 

bangun dan perekayasaan; serta kemampuan marketing. Pembinaan Marivate (2014) 

menemukan bahwa peranan pelatihan bagi pelaku UKM menjadi salah satu kunci keberhasilan 

usaha kecil. 

Daya Saing Industri. Persaingan yang semakin kompetitif menjadi cambuk bagi pengusaha 

kecil untuk meningkatkan daya saingnya. ASEAN Economic Community (AEC) menjadikan 

persaingan produk-produk kreatif menjadi permasalahan bagi indutri kreatif khususnya di 

daerah. Meningkatkan keuntungan bisnis diperlukan pemahaman yang baik tentang jenis 

perusahaan dalam mengembangkan strategi, membangun daya saing, dan menetapkan kebijakan 

yang efektif. Memahami faktor lingkungan organisasi sangat membantu dalam membuat konsep 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

102 

bisnis yang memiliki daya saing. Thompson et al (2010) menjelaskan bahwa analisis yang 

mendalam terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan adalah suatu modal awal di 

dalam menyusun strategi yang sangat sesuai dengan situasi industri. 

Kelembagaan. Kelembagaan industri kreatif belum menjadi perhatian utama pihak terkait 

dan para stakeholder, kelembagaan tersebut tidak hanya terbatas pada lembaganya, namun 

berkaitan dengan etika, norma, regulasi, dan sebagainya. Kelembagaan sangat penting untuk 

mewujudkan iklim usaha kondusif dan ideal bagi industri kreatif. Peran kelembagaan memiliki 

posisi strategis karena diatur dalam UU No. 20 tentang UMKM, khususnya pasal 19 bahwa 

pentingnya membentuk dan mengembangkan lembaga untuk mendorong keberhasilan usaha 

kecil. 

 

Analisis Eksternal: Peluang (Opportunities) 

Populasi pengguna media sosial. Social media (media sosial) telah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia sehari-hari, jenis teknologi modern ini mampu menyajikan berbagai manfaat 

bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil pada khususnya untuk menunjang 

keberhasilan usaha. Pengusaha kecil dapat mengandalkan media sosial untuk melakukan kontak 

dengan konsumen maupun calon konsumen, melakukan promosi, dan berbagai aktivitas lainnya. 

Merujuk pada data WeAreSocial mengemukakan bahwa Januari 2016 pengguna internet di 

Indonesia sebanyak 88,1 juta jiwa dengan rincian pengguna social media yaitu BBM 19%, 

Facebook 15%, Whatsapp 14%, Facebook Messenger 13%, Google+ 12%, Line 12%, Twitter 

11%, Instagram 10%, Wechat 8%, dan Pinterest 7% (Noviadhista, 2016). 

Regulasi Pemerintah. Peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif sangat besar 

mengingat potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Melalui instruksi Presiden No. 6 

Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi peluang strategis untuk 

melaksanakan pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara umum ekonomi kreatif dapat 

dipahami sebagai suatu sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi produksi, 

distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, dan 

emosional bagi para pelanggan di pasar. Pemerintah menetapkan pengembangan ekonomi 

kreatif sebagai bagian dari agenda prioritas nasional, serta membentuk BKRAF untuk mengawal 

perkembangan ekonomi kreatif. 

 

Analisis Eksternal: Ancaman (Threats) 

Pembajakan. Pentingnya perlindungan hak cipta intelektual bagi pengusaha industri kreatif 

menjadi sangat mendesak mengingat ancaman pembajakan yang tidak bisa dibendung. Industri 

kreatif sebagai industri yang sarat akan ide, inovasi, dan kreasi, serta memiliki nilai tambah 

(value added), sehingga perlu dilindungi dan diproteksi. Studi Amoah dan Fordjour (2012) 

menekankan pentingnya menjaga kualitas produk UKM dan menjegahnya dari perilaku imitasi 

oleh para kompetitor. 

Berdasarkan uraian analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis eksternal 

(peluang dan ancaman), maka berikut ini disajikan tabel untuk merangkum kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman industri kreatif dalam mengadopsi social media. 

 

Tabel 1. Analisis SWOT 

Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) 

Berbasis pada kreativitas 

Kearifan lokal 

Pengalaman Manajemen Rendah 

Program Pembinaan dari Pemerintah 

Daya Saing Industri 

Kelembagaan 

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 

Populasi pengguna media sosial 

Regulasi Pemerintah 

Pembajakan 
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Analisis SWOT menunjukkan terdapat lebih banyak kelemahan dibandingkan kekuatan 

namun analisis eksternal menunjukkan lebih banyak peluang dibandingkan ancaman. Peluang 

tersebut harus dimanfaatkan oleh pengusaha kecil khususnya industri kreatif, dan sekaligus 

meminimalkan berbagai kelemahan melalui pemanfaatan teknologi social media untuk 

meningkatkan penjualan mereka dengan menjangkau lebih banyak calon konsumen potensial 

dengan mengidentifikasi kontak mereka secara teliti. Mencermati hasil analisis SWOT dan 

merujuk pada berbagai temuan empiris maka strategi fokus yang berorientasi pasar segmen 

pengguna social media dapat menjadi pilihan bagi pengusaha industri kreatif dalam 

mengembangkan usahanya sesuai dengan peluang dan kekuatan internal dalam menghadapi 

perubahan pasar yang dinamis. Perencanaan strategi fokus dapat memenuhi target penjualan dan 

pertumbuhan usaha serta menjadi modal utama untuk mencapai daya saing.  

Taylor & Murphy (2004) telah menjelaskan keuntungan dari social media yaitu dapat 

meningkatkan penjualan dan menjadi bagian dari program marketing yang efektif. Aplikasi dan 

fitur dari social media memiliki keunggulan dibandingkan tools e-business lainnya, sehingga 

McCann & Barlow (2015) menganjurkan agar menerapkan strategi fokus dalam menggunakan 

media sosial. Adopsi social media secara efektif mampu meningkatkan kinerja usaha sekaligus 

menekan biaya operasional (Ainin et al, 2015).  

      

KESIMPULAN  

Hasil analisis internal menunjukkan kelemahan yang lebih banyak dimiliki industri kreatif, 

dibandingkan kekuatan. Analisis internal dan eksternal dari SWOT telah merumuskan strategi 

fokus sebagai strategi yang efektif dalam mengadopsi social media sebagai bagian penting bagi 

industri kreatif. Temuan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait untuk mampu 

memberdayakan pengusaha kecil melalui serangkaian pelatihan dan pendidikan tentang 

pemanfaatan teknologi, sehingga pengusaha kecil dapat menerapkan strategi bisnis berbasis 

social media. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Jurnal 

Ainin, S., Parveen, F. Moghavvemi, S., Jaafar, N.I., Shuib, N.L.M, 2015, Factors influencing 

the use of social media by SMEs and its performance outcomes, Industrial Management 

& Data Systems, Vol. 115, Iss 3, 570-588  

Amoah, M., dan Fordjour, F, 2012, New Product Development Activities among Small and 

Medium-Scale Furniture Enterprises in Ghana: A Discriminant Analysis, American 

International Journal of Contemporary Research, Vol. 2, No. 12, 41-53 

Bouazza, A.B., Ardjouman, D., dan Abada, O, 2015, Establishing the factors affecting the 

growth of small and medium-sized enterprises in Algeria, American International Journal 

of Social Science, Vol. 4, No. 2, 101-115 

Cesaroni, F.M., dan Consoli, D, 2015, Are Small Business Really Able to Take Advantage of 

Social Media?, Electronic Journal of Knowledge Management, Vol. 13, Iss 4, 257-268 

Chitura, T., Mupemhi, S., Dube, T., dan Bolongkikit, J, 2008, Barriers to Electronic Commerce 

Adoption in Small and Medium Enterprises: A Critical Literature Review. Journal of 

Internet Banking and Commerce, Vol. 13, No. 2, 1-13 

Durkin, M., McGowan, P., dan McKeown, N, 2013, Exploring social media adoption in small 

to medium-sized enterprises in Ireland.  

Fatoki, O, 2014, The Causes of the Failure of New Small and Medium Enterprises in South 

Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol, 5, No. 20, 922-927 

Galloway, S., dan Dunlop, S, 2007, A Critique of definition of the cultural and creative 

industries in public policy, International Journal of Cultural Policy, Vol. 13, No. 1, 17-31 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

104 

Gill, A., dan Biger, N, 2012, Barriers to small business growth in Canada. Journal of Small 

Business and Enterprise Development, Vol. 19, Iss 4, 656-668 

Gray, C, 2002, Entrepreneurship, resistance to change and growth in small firms. Journal of 

small business and enterprise development, Vol. 9, Iss 1, 61-72 

Gürbüz, G., dan Aykol, S, 2009, Entrepreneurial management, entrepreneurial orientation and 

Turkish small firm growth, Management Research News, Vol. 32, Iss. 4, 321-336 

Hotho, S., dan Champion, K, 2011, Small business in the new creative industries: innovation as 

a people management challenge, Management Decision. Vol. 49, Iss. 1, 29-54 

Ilegbinosa, I.A., dan Jumbo, E, 2015, Small and Medium Scale Enterprises and Economic 

Growth in Nigeria: 1975-2012, International Journal of Business and Management, Vol. 

10, No. 3, 203-215 

Kahar, R., Yamimi, F., Bunari, G., dan Habil, H, 2012, Trusting the Social Media in Small 

Business, Procedia-Social and Behavioral Sciences 66, 564-570 

Lindstrand, A., Sharma, D.D., dan Eriksson, K, 2012, The perceived usefulness of SMEs 

previous customer networks in the internationalization process of firms, International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 15, Iss 3 

MacGregor, R.C., dan Kartiwi, M, 2010, Perception of Barriers to E-Commerce Adoption in 

SMEs in a Developed and Developing Country: A Comparison Between Australia and 

Indonesia. Journal of Electronic Commerce in Organizations, Vol. 8, Iss 1,   

Markusen, A., Wassall, G.H., DeNatale, D., dan Cohen, R, 2008, Defining the Creative 

Economy: Industry and Occupational Approaches. Economic Development Quarterly, 

Vol. 22, No. 1, 24-45 

McCann, M., dan Barlow, A, 2015, Use and measurement of social media for SMEs, Journal of 

Small Business and Enterprise Development, Vol. 22, Iss 2, 273-287 

Nakara, W.A., Benmoussa, FZ., dan Jaouen, A, 2012, Entrepreneurship and social media 

marketing: evidence from French small business, International Journal of 

Entrepreneurship and Small Business, Vol. 16, No. 4, 386-405 

Okpara, J.O., dan Wynn, P, 2007, Determinants of small business growth constraints in a sub-

saharan African economy, S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 72, No. 2, 24-37 

Olughor, R.J, 2015, Effect of innovation on the performance of SMEs organizations in Nigeria. 

Management, Vol. 5, No. 3, 90-95 

Pavel, B., dan Pavel, G, 2012, Mapping Creative Industries in the Zlin Region, Journal of 

Competitiveness. Vol. 4, Iss. 1, 20-35 

Porter, M.E, 1991, Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, Vol. 

23, 95-117 

Rahim, Hazrita Ab., dan Bakar, S.M. Syed Abu, 2014, The impact of financial resources 

management on SME performance, International Journal of Humanities and Social 

Science, Vol. 4, No. 9, 198-200 

Raymond, L., dan Bergeron, F, 2008, Enabling the business strategy of SMEs through e-

business capabilities: A strategic alignment perspective, Industrial Management & Data 

Systems, Vol. 108, Iss 5, 577-595 

Romarina, A, 2016. Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi 

Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Ilmu Sosial 15 (1): 35-52 

Shaw, E, 2006, Small Firm Networking. An Insight into Contents and motivating factors, 

International Small Business Journal, Vol, 24, No. 1, 5-29 

Shin, I, 2006, Adoption of enterprise application software and firm performance, Small 

Business Economics, Vol, 26, No. 3, 241-256 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

105 

Syed, A.Ali Shah, G., Ahmadani, M.M., Shaikh, N., dan Shaikh, Faiz Muhammad, 2012, 

Impact Analysis of SMEs Sector in Economic Development of Pakistan: A Case of Sindh, 

Journal of Asian Business Strategy, Vol. 2, No. 2, 44-53 

Taiwo A, M., Ayodeji M, A., dan Yusuf A, B, 2012, Impact of Small and Medium Enterprises 

on Economic Growth and Development, American Journal of Business and Management, 

Vol. 1, No. 1, 18-22 

Talegeta, S, 2014, Innovation and Barriers to Innovation: Small and Medium Enterprises in 

Addis Ababa, Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, Vol. 2, No. 

1, 83-106 

Taylor, M., dan Murphy, A, 2004, SMEs and e-business, Journal of Small Business and 

Enterprise Development, Vol, 11, Iss 3, 280-289 

Tien, Shiaw-Wen., Chung, Yi-Chan., Tsai, Chih-Hung., Hsieh, Chia-Hsiang., dan Chen, Hung-

His, 2007, Research on value creativity of Taiwan’s small and medium-sized enterprises, 

Asian Journal on Quality. Vol. 8 Iss 1, 99-119 

Wachira, K, 2014, Adoption of E-Business by Small and Medium Enterprises in Kenya: Barriers 

and Facilitators, International Journal of Academic Research in Business and Social 

Sciences, Vol. 4, No. 11, 177-187 

Wagner, B.A., Fillis, I., dan Johansson, U, 2003, E-business and e-supply strategy in small and 

medium sized business (SMEs), Supply Chain Management: An International Journal, 

Vol. 8, Iss 4, 343-354 

Zaied, Abdel Nasser H, 2005, Barriers to E-Commerce Adoption in Egyptian SMEs, I.J. 

Information Engineering and Electronic Business, Vol. 2, 9-18   

 

Buku Teks 

UNCTAD, 2005, Setting the Institutional Parameters of the International Centre on Creative 

Industries (ICCI), Geneva, April 

Thompson, A.A., Stickland, A. J., dan Gamble, J, 2010, Crafting and Executing Strategy, 17th. 

New York: McGraw-Hill Irwin. 

Prosiding 

Fahmi, F.Z, 2014, Creative Economy Policy in Developing Countries: The Case of Indonesia, 

Ersa 54th Congress, Saint Petersburg Russia. 

Ratnasari, Y., Rochana, E., Hidayati, D.A., dan Gunawan, B. 2012. Penyuluhan budaya sebagai 

upaya pengembangan industri kreatif berbasis kearifan lokal (Studi di Kelurahan 

Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). Seminar Hasil-Hasil 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Heslina. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis pada usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) sektor ekonomi kreatif di Kota Makassar. Disertasi. Program Studi 

Ilmu Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar 

Maupa, Haris, 2004. Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan. 

Disertasi. Program Studi Ilmu Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar 

 

Internet 

Noviadhista, U.K, 2016, Sudah 2016, BBM masih jadi aplikasi chatting favorit orang Indonesia. 

www.techno.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2016. 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

106 

ORGANIZATIONAL RESOURCES AND PERFORMANCE:  

THE CASE OF UNIVERSITIES IN WEST SUMATRA INDONESIA  
 

Hendra Lukito
1
 

Faculty of Economics, Andalas University, Indonesia1 

hendralukito71@gmail.com 1 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to explain the impact of human resource practices (HRP) and 

organizational learning on university performance. HRP in this study consists of performance 

appraisal and career management. This research was conducted at universities located in West 

Sumatra both public and private. In this research, includes the causal research using 

questionnaires as the main data collection tool and using a quantitative approach. Data were 

collected by using a questionnaire to the universities lecturers and analyzed to test the 

hypotheses of this study.  

The method of data analysis in this study uses a statistical model with the statistical 

program SPSS. HRP was measured by using the concept of behavior and found that 

independent variables significantly related to university performance. These results supported 

that the organizational learning can be stronger or weaknesses influenced the relationship 

between HRP and university performance. The model focus on the importance of HRP supports 

the university performance.  

The results of this study indicate that at universities in West Sumatra, the improvement of 

HRP will lead to higher levels of university performance. Results of this study are expected to 

provide benefits to all stakeholders who have an interest in higher education, especially in HRP 

and performance. 

 

Keywords: HRP, organizational learning, university performance, West Sumatra 

 

 

1. INTRODUCTION  

The world economy today is not only to be in the globalization era but also in the 

knowledge based economy era. Economy based on knowledge encourages organizations to 

focus more on intangible factors as the key to success to be able to gain competitive advantages 

as a way to survive in the competition today. Many companies build up technical infrastructures 

with a support knowledge acquisition and distribution at the same time with their focus on 

quality control, inventory control, job design and others. An excessive focus on technical 

problems rather than on social aspects resulted in failure among most of these companies (Singh 

& Sharma, 2011). Non-physical factors or intangible assets include human, information capital 

and technology (Kaplan & Norton, 2004). Furthermore, organizational knowledge assets are 

major component of these intangible assets. Knowledge and other intangible assets such as 

human competence and the ability to form strong relationships are the foundations for an 

organization’s success (Arokiasamy, Ismail, Ahmad, & Othman, 2011). 

University is one of the entities of higher education institutions whose main task is to 

serve the interests of the general public to meet the stakeholder needs. Basically, a university 

must be able to maintain its presence in a variety of conditions by creating added value through 

its ability to capture, store, share and distribute knowledge in accordance with the Strategic Plan 

for Higher Education in Indonesia (HELTS/High Education Long Term Strategies) (Directorate 

General of Higher Education, 2012). University should play its role optimally to meet the 

stakeholders need. It is necessary to improve the professionalism of higher education 

management in universities. Academic performance of a university is determined by lecturer 

performance in line which professionalism of the management. 

mailto:hendralukito71@gmail.com
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Universities, as well as other organizations, are part of a changing environment that is 

characterised by increasing uncertainty, growing competitiveness and new demands for 

accountability and socio-economic relevance. They are increasingly affected by changes in 

society and the economy. The need to build an intelligent organization with a vision of the 

future, while incorporating sustainable management methods, is becoming crucial for 

universities (Pe´rez, Peo´n, & Orda´s, 2006). This is supported by the low ability of university 

graduates to compete. This is not in line with the measures taken by the Indonesian government 

to allocate state budget (APBN) by 20% earmarked for the education sector in Indonesia. The 

higher education sector is one of the most rapidly developing areas of the economy in Indonesia. 

Governments invest greatly in education in direct or indirect ways, and expect high quality 

services from this sector. Hence, the professionalism of higher education management in 

universities is needed to improve performance. 

Universities in Indonesia, including in West Sumatra in general can be divided into two 

types: public and private university. Public universities are universities that are fully controlled 

and funded directly by the federal government and public sector while private university is 

funded and managed by the foundation set up in accordance with the regulations. West Sumatra 

province has several universities consist of public and private universities. These public and 

private universities together with other private colleges support the increasing demand for 

tertiary education in the country.  

 Universities around the world are increasingly shifting from their traditional primary role 

as educational providers and scientific knowledge creators to a more complex entrepreneurial 

university model that incorporates the additional role of the commercialization of knowledge 

and active contribution to the development of private enterprises in the local and regional 

economy. As a result, universities become an increasingly important component of the national 

innovation system, and need to operate increasingly within a knowledge-based framework 

involving close interaction with government institutions and private industries (Zangoueinezhad 

& Moshabaki, 2011). 

Based on the facts that have been presented previously, the principal issue raised in this rearch 

are: 

a. Does performance appraisal have an effect on organizational performance of universities in 

West Sumatra?  

b. Does career management have an effect on organizational performance of universities in 

West Sumatra?  

c. Does organizational learning capability affect the relationship between performance 

appraisal and organizational performance of universities in West Sumatra?  

d. Does organizational learning capability affect the relationship between career management 

and organizational performance of universities in West Sumatra?  

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

2.1. Organizational Performance 

Organization can use several measures if wants to know its performance. A number of 

studies have applied different ways to measure organizational performance (Rasula, Vukšić, & 

Stemberger, 2012; Sisnuhadi & Nasir, 2013). There are several approaches to organizational 

performance measurement which includes four perspectives: financial, customer, internal 

process and innovation, and learning perspective. The financial perspective examines if 

organizations implementation and execution of its strategy contributes to bottom-line 

improvement. Some of the commonly used financial measures are economic value added, 

revenue growth, costs, profit margins, cash flow, net operating income etc. The customer 

perspective defines the value proposition that an organization will apply to satisfy customers 

and generate more sales to the most desired customer groups. The measures should cover both 

the value that is delivered to the customer which may involve time, quality, performance and 

service, and the outcomes that arise as a result of this value proposition, such as customer 
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satisfaction and market share. The internal process perspective focuses on all the activities and 

key processes required in order for the company to excel at providing the value expected by the 

customers. The clusters for the internal process perspective are operations management (by 

improving asset utilisation, supply chain management), customer management (by expanding 

and deepening relations), innovation (by new products and services) and regulatory and social 

(by establishing good relations with external stakeholders). The innovation and learning 

perspective focuses on the intangible assets of an organization, mainly  on  the  internal  skills  

and  capabilities  that  are  required  to  support  the  value creating internal processes (Rasula et 

al., 2012). 

 

2.2. Human Resources Pratices 

 Human resource practices are one concept gaining a lot of attention from both academics 

and practitioners. This concept basically aims to make human resource management more 

efficient and effective by utilizing information technology. Human resource practices as 

integrated system use to gather, share and analyze information regarding an organization’s 

human resource. Human resource practices with a variety of definitions but in principle is how 

to utilize information technology in human resource management not only by making use of 

hardware and software. Human resource practices is closely related to human resource functions 

such as: selection, appraisal, rewards and development.  

 Delorme and Arcand (2010) said that human resource practices were an integration of 

human resource management and information system.  Human resource practices help human 

resource managers perform human resource function in a more effective and systematic way 

using technology. The business environment is growing very fast these days and was followed 

by technological progress requires each organization to operate efficiently and effectively to 

gain a sustainable competitive advantage. Public and private organizations must be able to use 

information technology in every functional area of the organization such as by implementing 

human resource practices.  

 Human resource practices are good not only related to the provision of information 

technology infrastructure is needed but also is determined by the capabilities of the human 

resource organization itself. Absolutely, many obstacles or barrier in the implementation of this 

concept due to the unprepared human resource to implements the information system. This leads 

to irregularities in the use of human resource practices which should be used as tools of analysis 

to be merely a tool in the administration of the course. Much research has been done to provide 

evidence that the application of human resource practices have failed in its application because 

of its and other factors such as the lack of professional vendors. 

 

2.3. Organizational learning capability 

Organizational learning is an effective capability which will provide many benefits to an 

organization or company, such as: creating job satisfaction, prevent turnover and improve 

organization performance or company. Several studies have been conducted to prove the 

presence of the relationship between organizational learning capabality and both 

individual/organizational performance. Organizational learning is defined as developing and 

applying new knowledge that has the potential to change employees’ behavior, so that the 

organization is able to improved results and grows through innovation. Organizational  learning 

facilitates  learning  process  for  organization to  adapt  in  the  new  environment. Ting (2012) 

divided the dimensions of organizational learning capability into the following: 

(a)  Absorption capability: this refers to a brand new acknowledgment and understanding of 

new knowledge or technologies from external sources, assimilates it into one's own 

knowledge and applies it to commercial purposes. Absorption capability is the ability to 

absorb knowledge, i.e. the ability to discern new values, acquire external information, 

absorb and digest such information and then use it in production. Absorption capability is 

the development of new knowledge on existing foundations and the transfer of new 

knowledge. 
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(b) Transformation capability: this is the supplementary to absorption capability. The internal 

ability to transform and generate the new knowledge and technologies absorbed from 

external sources will provide sustainable help to an organization. 

 

3. RESEARCH DESIGN 

This research includes the survey research using questionnaires as the main data 

collections tool and using a quantitative approach. Scoring of respondents using the likert scale 

is a scale of 5 (five) points or a scale of 1-5 to represent the respondents’ opinion. This 

measurement uses a question or statement and in response to a question or statement is subject 

to choose one out of five alternative answers according to the state of the subject. The selected 

target population in this study is all lecturers who serve university in West Sumatra, including 

both public and private universities. The latest data obtained from all universities on the number 

of faculty members are in total 3,423 people (Directorate General of Higher Education, 2013). 

The number of samples used in this studies were 346 people (Krejcie & Morgan, 1970 as cited 

in Sekaran & Bougie, 2010) with a different proportion of respondent for each university. From 

each university, several questionnaires based on cluster random sampling technique were 

distributed. 

Figure below provides the model of conceptual framework of the study based on the 

relationship of the variables as discussed in the previous section.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on the literature review and conceptual framework of the study above, then the 

hypotheses can be stated as follows: 

H1:  Performance appraisal has a significantly effects on organizational performance of 

universities in West Sumatra. 

H2:  Career management has a significantly effects on organizational performance of 

universities in West Sumatra. 

H3: Organizational learning capability moderates the relationship between performance 

appraisal and organizational performance of universities in West Sumatra. 

H4:  Organizational learning capability moderates the relationship between career 

management and organizational performance of public universities in West Sumatra. 
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4. ANALYSIS AND RESULT 

Table below shows the effect of performance appraisal and career management 

influence to organizational performance. Consequently, it is important to manage human 

resource practices to increase organizational performance at universities in West 

Sumatra. 

 

Table 4.1 

Hierarchical Regression Results on Relationship between Independent and Dependent 

Variables at Universities in West Sumatra  

Variable    

Coefficients  

Βeta (β) t statistics  Significance 

Human Resource Practices 

(Independent Variable/X) 
0.203 3.997 0.000 

R2 0.586   

Adjusted R2 0.583   

F statistic 186.929   

Significance of F 0.000   

 

 The value of β is 0.203 indicates if the better human resource practices, the higher 

organizational performance. Value of R2 expresses that 58.6% of the variance in organizational 

performance was explained by leadership, culture, competence, commitment and human 

resource practices. The results in table above show that independent variables (human resource 

practices) have a significant relationship with organizational performance. The F statistics 

produced (F = 186.929) which was significance at 5 percent level (sig F = .000), thus 

confirming the fitness for the model.  

 

Table 4.2 below shows the effect of organizational learning capability as moderating 

variable to relationship between independent and dependent variables.  

 

Table 4.2  

Hierarchical Regression Results on Moderator Effects of  

Organizational Learning Capability to Relationship between Independent and Dependent 

Variables at Universities in West Sumatra  

Variable 

Coefficients 

Βeta (β) t statistics significance 

Human Resource Practices 

(Independent Variable) 
0.171 3.278 0.001 

X1M - - - 

R2 0.592   

Adjusted R2 0.588   

F statistic 143.326   

Significance of F 0.000   
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The results show that moderating variable (organizational learning capability) has not 

significant influences in relationship between human resources practices (independent variable) 

and organizational performance (dependent variable). Moderating relationship exist, if XM 

significant. The finding indicates has not a significant effect and this result not support 

hypothesis.  

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

This study investigates the effect of intangible assets consist of human resource 

practices as independent variables to organizational performance as dependent variable. 

Thus determine organizational learning capability as moderating variable to relationship 

between intangible assets and organizational performance. In conclusion, this research 

demonstrates that human resource practices can be enhance organizational performance. 

The role of organizational learning capability as a moderating variable can not strengthen 

the relationship between human resources practices and organizational performance. The 

findings of this study not supported all hypotheses, providing findings for the relationship 

between intangible assets and performance at universities in West Sumatra. The  results  

are  encouraging provide  new  findings  such  as  the importance  of  intangible assets in  

contributing  to  universities performance. 

 Data analysis demonstrates the evidence that several hypotheses are supported at all 

universities both public and private. These findings suggest that two (2) of universities in West 

Sumatra can improve the organizational performance by managing intangible assets. The 

empirical data shows that there are significant influences between human resource practices and 

organizational performance.  

Results of the research and conclusions that have been described previously are the basis 

to provide advice and suggestions for future research. This recommendation is expected to 

provide information and encourage other researchers to wider into the influence of factors that 

are part of the intangible assets that affect to organization performance. The data were collected 

in West Sumatra the characteristics of the universities surveyed may be different from those in 

other areas or regions. Hence, the present results should not be assumed to represent the general 

case. However, it may provide a fundamental reference for the universities located in other areas 

or regions whose environments are similar to those in West Sumatra. This would provide the 

basis for generalization because Indonesia is composed of many regions have a culture, customs 

behavior and different ethnic. Study results warrant further study that could examine different 

samples in other universities or regions such as East Sumatra, South Sumatra, DKI Jakarta, 

West Java, Central Java, East Java, and South Sulawesi. 

This study uses organizational learning capability as a moderating variable, future study 

may try to examine other moderating variables in the relationship between human resources 

practices and organizational performance, increasing our understanding of how intangible assets 

affects to organizational performance. Researcher has proposed the co-alignment between a 

firm’s learning/knowledge strategy as a moderator of the impact of learning and 

knowledge/intellectual capital on performance. 

 This study was conducted in university settings. Furthermore, future research can build 

model for other higher education. Further empirical studies need to be undertaken in others 

sectors.  The studies in others sectors may produce different implications on the relationship 

between intangible assets and organizational performance.  
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MENJUAL BUDAYA “WANGSALAN” SEBAGAI BENTUK 
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I Made Darmayasa Wilantara
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ABSTRAK 

Dalam kehidupan yang kompetitif seperti  sekarang ini, berbagai ide-ide kreatif sengat 

dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi tersebut. Kemampuan “menjual” adalah sebuah 

keharusan, karena pada dasarnya kita semua adalah “pedagang” dalam arti yang seluas-luasnya. 

“Wangsalan” sebagai produk budaya khususnya bagi penutur bahasa Bali telah menjadi sebuah 

komoditi yang memiliki nilai jual tinggi. Namun potensi budaya dalam bentuk gaya berbahasa 

ini, belum banyak dilirik oleh pelaku ekonomi. I Wayan Nardayana seorang dalang dari Bali 

telah berhasil menjual produk budaya ini yang dikolaborasikannya dalam pegelaran wayang 

dengan label “Wayang Ceng-Blonk”. Konon Ia berhasil meraup puluhan juta rupiah dalam 

setiap pentasnya.  

Sebagai bentuk ekonomi kreatif, penelitian terhadap wangsalan dalam bahasa Bali, telah 

ditemukan sekurang-kurangnya ada dua bentuk yaitu: 1) Wangsalan yang berbentuk Frase, dan 

2) wangsalan yang berbentuk Klausa. Mencermati keunikan gaya berbahasa ini  sangat 

disayangkan jika generasi muda khususnya suku Bali yang ada di Kalimantan Selatan, tidak 

kenal lagi dengan “Wangsalan”.  

Dari penelitian di tiga enklave bahasa Bali di Kalimantan Selatan sangat jelas 

menunjukan bahwa gaya bahasa semacam ini tidak banyak dikenal, bahkan sudah diambang 

kepunahan. 

 
Kata kunci: wangsalan, ceng-blonk, budaya, kreatif. 

 
ABSTRACT 

In the competitive life as it is today, many creative ideas  are needed  to win the 

competition. The ability to "sell" is a must, because basically we all are "merchants" in the 

broadest sense. "Wangsalan" as a product of culture, especially for speakers of Balinese, has 

become a commodity that has a high selling value. It is cultural potential in the form of  

language style. However, it is not explored yet by many economic actors. I Wayan Nardayana, a 

puppeteer from Bali has sold this cultural products succesfully in his pupet show by colaborate 

the wangsalan  in his show with the label "Wayang Cenk-Blonk". It is said that he managed to 

gain tens of millions rupiah in each of his show.  

As a qualitative research, the study of Balinese wangsalan has been found that at least 

there are two forms, namely: 1) wangsalan in the form of phrases, and 2) wangsalan in the form 

clauses. Observing the uniqueness of this speaking style, it is very unfortunate if the younger 

generations of Bali tribe particularly in South Kalimantan are no longer familiar with the 

wangsalan.  

From research in three Balinese enclaves in South Kalimantan, It clearly indicates that 

this kind of language game is not widely known, even on the verge of extinction. This research 

also suggest the strategy that can be done by stakeholder to sell this culture to keep it exist.  

 

Keywords: wangsalan, ceng-blonk, culture, creative 
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PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam penjualan adalah manajemen 

pemasaran, disamping kualitas produk yang dijual itu sendiri. Manajemen dalam arti yang luas 

dapat diartikan sebagai setrategi, tata kelola atau perencanaan suatu hal agar mencapai tujuan 

seperti yang diharapkan. Misalnya strategi penjualan, strategi produksi dan sebagainya. 

Manajemen atau strategi tersebut dipengaruhi juga oleh produk yang dijual. Menjual kacang 

rebus tentu berbeda strateginya dengan menjual apartemen maupun barang yang lain. 

Di era sekarang ini, kebutuhan manusia semakin meningkat. Banyak barang dan jasa 

ditawarkan di pasaran. Sehingga pelaku ekonomi dituntut kreatif untuk memberikan nilai lebih 

dari setiap produk yang dijualnya. Penjual rumah memberikan diskon dan berbagai bonus. 

Penjual cangkir dan gelas menawarkan cangkir dan gelas yang disertai dengan photo ataupun 

kata-kata sesuai keinginan pembeli. Penjual baju kaos menyertakan kalimat-kalimat yang 

menarik dalam produknya serta tidak jarang juga disertai photo pribadi. Semua ini merupakan 

bentuk kreatifitas yang memberikan nilai lebih serta diferensiasi dari produk serupa. 

Produk-produk yang terlihat remeh tidak jarang menjadi ikon suatu daerah, ketika diberi 

sentuhan kreatifitas walau sesimple apapun. Misalnya di Bali, Jogjakarta serta Bandung, kita 

mengenal produk baju kaos yang mencantumkan kalimat-kalimat menarik. Dengan cara tersebut 

baju kaos menjadi souvenir yang direkomendasikan. Terkadang baju kaos menjadi mahal 

harganya hanya karena kalimat yang terdapat dalam kaos tersebut. Tetapi konsumen tidak 

merasa kecewa, karena nilai lebihnya terletak pada kalimat-kalimat menarik dalam kaos 

tersebut. Mereka tidaklah semata-mata menjual baju kaos, tetapi menjual ide dan kreatifitas 

berpikir, yang dituangkan dalam kata-kata indah. Ini merupakan sebuah bukti bahwa kalimat-

kalimat yang unik dan menarik bisa kita “jual”. 

Wangsalan merupakan salah-satu bentuk gaya berbahasa yang dimiliki oleh bahasa 

daerah khususnya bahasa Jawa, Sunda dan Bali. Untuk memahami gaya berbahasa ini, 

membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, karena dituturkan dalam bentuk semacam 

teka-teki, yang memerlukan jawaban. Dalam bahasa Jawa dikenal wangsalan “njanur gunung” 

yang maksudnya adalah kadingaren ‘tumben’. Maksud dari wangsalan tersebut dapat 

disimpulkan dari adanya persamaan bunyi suku kata akhir antara referen wangsalan dengan 

konteks tuturan yaitu  ‘pohon aren’.  

Sama halnya seperti plesetan, wangsalan termasuk salah satu permainan bahasa. Wijana 

(2003:15) dalam pidato pengukuhan guru besarnya, mengemukakan bahwa permainan bahasa 

dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas dan hasil aktivitas manusia sepanjang hayatnya. 

Plesetan pada baju kaos ala Dagadu yang populer di Jogjakarta merupakan salah satu contoh 

hasil (product) permainan bahasa dalam arti yang seluas-luasnya. Bermain-main dengan kata-

kata tidak hanya menjadi sebuah hiburan pelepas kejenuhan, tetapi bisa juga menyuguhkan hal-

hal yang serius, kritik yang membangun sekaligus mengandung nilai moral yang tinggi yang 

melekat kuat pada ingatan manusia. Perhatikan bagaimana permainan dengan singkatan berikut 

ini membawa pesan yang kuat pada pendengarnya sekaligus terkesan jenaka. AIDS = Akibat 

Itunya Dimasukkan Sembarangan. Kepanjangan yang sebenarnya adalah Aquired Immune 

Deficiency Syndrome, namun diplesetkan kedalam bentuk yang lain, tetapi masih memiliki 

korelasi yang dekat dengan sasaran. Hal inilah yang menjadikan permainan dengan kata-kata ini 

menjadi lebih menarik bahkan lebih populer dibandingkan dengan kepanjangan aslinya. 

Sehubungan dengan fakta itulah penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji bentuk-bentuk 

wangsalan Bali yang mesti dikenal dan dilestarikan keberadaannya agar tidak mengalami 

kepunahan; 2) memberikan rekomendasi kepada pelaku ekonomi untuk “menjual” wangsalan 

dengan harapan mampu memberikan manfaat secara ekonomis. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  mengacu  kepada  penelitian deskriptif kualitatif,    yaitu  suatu  strategi 

penelitian  yang  menghasilkan  data  atau  keterangan  yang  dapat  mendeskripsikan realita  
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sosial  dan  peristiwa-peristiwa  yang  terkait  dalam  kehidupan  masyarakat. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta penggunaan bahasa apa adanya secara 

sinkronik karena penelitian ini dilakukan pada waktu tertentu dan bukan secara historis dari 

waktu ke waktu (Alwasilah, 2005: 51-52). Istilah deskriptif juga menyarankan bahwa penelitian 

yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan kepada fakta yang ada, atau fenomena yang 

memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga dihasilkan perian bahasa yang 

seperti potret atau berupa paparan apa adanya (Sudaryanto, 1986: 62). Ciri  penting  penelitian 

ini   adalah: memberikan  perhatian  utama pada  makna dan pesan, sesuai dengan hakikat objek, 

yaitu sebagai studi kultural. Penelitian  kualitatif  ditunjang  oleh  metode  analisis  isi  (conten  

analysis). Isi  dalam  metode  analisis  ini  terdiri  atas  dua  macam,  yaitu  isi  tersurat  dan  isi 

tersirat.  Isi  tersurat  adalah  isi  yang  terkandung  dalam  dokumen  dan  naskah, sedangkan  isi  

tersirat  adalah  pesan  yang  terkandung  sebagai  akibat dimanfaatkannya simbol-simbol bunyi 

yang terkait dengan kondisi di sekitarnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Sudaryanto (1989:146) wangsalan adalah tuturan yang mirip teka-teki dengan 

menyatakan jawabannya secara tersamar, yaitu tidak dinyatakan secar jelas-lugas akan tetapi 

hanya dinyatakan dalam satu atau dua suku kata, yang tersusun sekaligus dalam kalimat. 

Sedangkan Wijana (2013:1) mendefinisikan wangsalan sebagai formula-formula singkat yang 

makna dan maksud pengutaraannya dipertalikan oleh kesamaan bunyi. wangsalan Jawa 

menurut Wijana (2013) hanya memiliki satu bentuk yaitu berupa frase nomina atributif yang 

selanjutnya dibedakan lagi menjadi: frase nomina dengan atribut pembatas dan frase nomina 

dengan atribut penjelas.  

 

A. BENTUK - BENTUK WANGSALAN DALAM BAHASA BALI 

Setiap bahasa setidak-tidaknya memiliki tiga dimensi penting yaitu: bentuk, makna dan 

fungsi. Bentuk merupakan elemen fisik ujaran yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia 

melalui mata ataupun telinga. Kedua alat indera ini akan mengirimkan signal ke otak manusia 

terhadap apa yang ditangkapnya, yang mengakibatkan reaksi-reaksi tertentu pada pikiran atau 

organ tubuh yang lain. Bentuk  ujaran memiliki dua unsur, yang oleh para linguis disebut 

dengan: 1) unsur segmental; 2) Unsur suprasegmental; (bandingkan Keraf, 2007: 25, Wijana, 

2008: 9-11)  

Arnawa (2007: 79) menyebut ada 3 komponen wangsalan yaitu: 1) giing atau kerangka, 

2) makna denotasi dan 3) maksud atau makna asosiatif. Berikut ini disajikan tabel tiga 

komponen wangsalan yang dikutif  dari penelitian Arnawa (2007:79) 

 

Kerangka Denotasi Asosiatif / maksud 

Damar di abing 

‘lampu di 

jurang’ 

Gambar 

gumi 

‘gambar 

bumi’ 

Kunang-kunang ‘kunang-

kunang’(Latin:Colophotia 

brevis) Peta ‘peta’ 

Kuneng-

kunengan 

‘berkunang-

kunang’ 

Peta ‘ujaran’ 

(ngomong) 

 

Walaupun disebutkan bahwa wangsalan memiliki tiga komponen di atas, namun pada 

kenyataannya pada pemakaiannya dalam komunikasi, komponen yang kedua yaitu komponen 

arti sujati atau yang oleh Arnawa disebut makna denotasi tidak pernah diucapkan atau ditulis 

secara eksplisit. Komponen yang kedua ini hanya ada dalam benak pikiran penutur maupun 

mitra tutur yang memahami pola komunikasi dalam wangsalan tersebut. Komponen yang 

ketiga yaitu arti paribasa yang disebut juga makna asosiatif terkadang disebutkan namun bisa 
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juga tidak disebutkan, dengan alasan mitra  tutur telah memahami maksud yang ingin 

disampaikan oleh penutur.  

1. Wangsalan Berbentuk Frase 

Ramlan (2001: 138-139) mendefinisikan frase sebagai unsur klausa yang terdiri dari dua 

kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi satuan gramatika. Dengan demikian batasan 

frase tersebut mempunyai dua sifat yaitu: 1) frase merupakan satuan gramatika terdiri dari dua 

kata atau lebih. 2) frase merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa, 

maksudnya frase itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, PEL, atau 

KET.  

 

a. Frase Nomina (FN) 

Frase nomina ialah frase yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nomina. Frase 

nomina pada wangsalan Bali adalah frase yang unsur pusatnya (UP) berupa kata benda. Untuk 

membentuk frase, kata benda sebagai UP ini dirangkai dengan kata yang lain yang disebut 

dengan atribut (Atr). Pertemuan antara UP dan Atr  sebuah  frase menimbulkan hubungan 

makna. Dalam wangsalan Bali hanya ditemukan dua jenis hubungan yaitu ada yang berupa 

pembatas ada pula yang berupa penjelas. Berikut ini contoh wangsalan yang berbentuk frase 

nomina: 

(1)  Panak cicing (FN) ‘anak anjing’ > panak (N) (UP) + cicing (N) (Atr pembatas) (TLT.79) 

       Panak cicing (BB: kuluk) > maksud sebenarnya yang ingin disampaikan penutur adalah 

nguluk-uluk ‘membohongi’ 

 (2)  Prau gede (FN) ‘perahu besar’ > prau (N) (UP) + gede (Adj) (Atr penjelas) (TLT.80) 

 Prau gede (BB: kapal) maksud sebenarnya yang ingin disampaikan penutur adalah hapal 

‘hapal’ 

 

b.   Frase Verba 

Frase verba adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata golongan 

verba. Wangsalan yang berbentuk  frase verba terdiri  dari  kata kerja sebagai UP serta kata 

yang lain sebagai modifiernya. Kata kerja sebagai UP sebagian besar terbentuk dari kata dasar 

yang  bukanlah kata kerja melainkan diturunkan dari nomina yang telah mengalami proses 

morfologis derivasional dengan prefiks. Berdasarkan prefiks yang terlibat dalam proses derivasi 

ini, wangsalan yang berbentuk frase verba dibedakan menjadi dua yaitu: 1) frase verba dengan 

prefiks ma- dan 2) frase verba dengan prefiks nasal N-. Berikut ini contohnya: 

 (3)  Mabaju tanpa lima (FV) ‘memakai baju tanpa lengan’ > ma- (pref.) + baju tanpa 

lima(FN) > baju  (N) (UP) + tanpa((Kt.pengh) + lima(N)(atribut pembatas))  

(TLT.15) 

 Mabaju tanpa lima (BB: (baju) kutang) > maksud sebenarnya kutang ‘buang’ 

 (4)   Nyarang joang ‘menyerupai carang ‘cabang’ joan ‘galah’ > N- (Prefiks nasal) + 

carang joan (FN) > carang (N)(UP) + joan (N) (atribibut pembatas) (GK.2.a) 

 

c.   Frase Numeralia 

Frase numeralia atau frase bilangan adalah frase yang mempunyai distribusi sama dengan 

kata bilangan. Wangsalan yang berbentuk frase numeralia, umumnya berupa kata bilangan yang 

dimodifikasi dengan kata yang lain atau dengan kata bilangan itu sendiri. Bentuk seperti ini 

umumnya memakai formula-formula matematika (kirang ‘kurang’, teken ‘tambah’) yang 

mengisyaratkan jawaban berbentuk kata/frase bilangan. Berikut ini adalah contoh wangsalan 

yang berbentuk frase numeralia:  

 (5)  Adasa teken abiding, olasin ja titian gusti…… ‘sepuluh plus satu lembar, kasihanilah 

saya adinda’. (GK.17.a) 

Adase teken abiding (BB: solas ’sebelas’) > maksud sebenarnya olasin ‘kasihani’ 

 (6)  …. telu pinda, masih titiang tong keneman …‘tiga kali dua, tetap aku tidak diladeni’ 

(GK.18.e) 

 Telu pinda (BB: nam/anam ‘enam’) > maksud sebenarnya nemin ‘ladeni’ 
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2.   Wangsalan yang Berbentuk Klausa 

Klausa adalah satuan gramatika yang satu tingkat dibawah kalimat. Unsur-unsur dalam 

klausa menempati fungsi sintaksis S, P, (O), (PEL) dan (KET). Yang dimaksud dengan 

wangsalan yang berbentuk klausa adalah wangsalan yang giing atau kerangkanya terdiri dari 

dua kata atau lebih yang satu sama lain memiliki hubungan predikatif. Yang dimaksud 

hubungan predikatif adalah hubungan yang terdapat pada fungsi sintaksis yang berbeda antara 

kata-kata penyusun wangsalan. Salah satu kata harus ada yang menempati fungsi P. Misalnya 

hubungan antara subjek dan predikat, atau predikat dengan objek, atau predikat dengan 

keterangan. Jadi pada wangsalan yang berbentuk klausa selalu ada kata yang memiliki fungsi 

sintaksis sebagai predikat. Berdasarkan fungsi unsur-unsur pembentuknya, wangsalan yang 

berbentuk klausa dibedakan menjadi beberapa tipe: 

 

a. Tipe Subjek-Predikat (S-P) 

Wangsalan yang berbentuk Klausa dengan tipe S-P bisa dilihat pada contoh berikut: 

(7)  yeh asibuh siratang, tuara tiiang nulak gusti  (GK.10.d) 

      S     P 

      ‘Satu sembur air dipercikan, bukan saya menolak adinda’ 

Air dalam bahasa Bali disebut dengan yeh. Asibuh berasal dari kata a yang berarti satu dan 

sibuh yang artinya sesuatu yang disemburkan dari mulut (seperti yang sering diperaktekan oleh 

para dukun). Asibuh berarti satu sembur. Siratang berasal dari kata sirat ‘percik’ +  -ang 

(sufiks). Sufiks –ang dibeberapa daerah di bali disebut  –an. Akhiran ini melekat pada kata kerja 

yang mengandung makna “…. kanlah”. Jadi siratang maknanya adalah ‘percikanlah’. Air 

dengan wadahnya dari bambu yang kemudian dipercikan ini disebut dengan tulak, karena 

fungsinya diyakini sebagi penolak bala atau hal-hal yang negatif. Tulak yang menjadi makna 

denotative dari wangsalan yeh asibuh siratang, oleh penutur diasosiasikan memiliki keselarasan 

bunyi dengan kata nulak ‘menolak’ yang tersurat dalam jawaban wangsalan tersebut; tuara 

titiang nulak gusti ‘bukan saya menolak adinda’. 

 

b. Tipe Predikat-Objek (P-O) 

Wangsalan berbentuk klausa tipe Predikat-Objek terdiri dari verba transitif. Wangsalan 

jenis ini ditemukan dalam contoh berikut: 

(8) mangalap  padi,  manyingal yen gusti lesu (GK.6.c) 

          P   O 

 ‘memetik padi,    memapah kalau adik lesu. 

maN- (prefiks) + alap (V) ‘tuai’ + padi (N) ‘padi’. Menuai padi BB = manyi; selaras 

dengan kata manyingal ‘memapah’ 

Kegiatan menuai padi dalam bahasa Bali disebut dengan manyi. Dengan menambahkan 

beberapa fonem pada leksem MANYI menjadi kata manyingal maknanyapun berubah menjadi 

‘memapah’. Manyingal menjadi jawaban atas wangsalan tersebut yang dinyatakan dalam klausa 

berikutnya yaitu manyingal yan adi lesu ‘memapah kalau adik lesu’.  

 

c. Tipe Subjek-Predikat-Objek 

Tipe ini bisa dilihat pada contoh di bawah ini: 

(9)  kedis   nyander   pitik, titiang liang ring gusti  (GK.8.d) 

   S         P           O 

‘burung  menyambar anak ayam, saya senang dengan adinda’ 

Burung pemakan ayam = burung kliang; selaras dengan kata liang ‘senang’. 

 

d. Tipe Subjek-Predikat-Keterangan (S-P-K) 

Wangsalan yang berbentuk klausa tipe S-P-K dapat diamati pada contoh dibawah ini: 

(10)  batu bintang    panteg           waja,   I gusti mraceka sai  (GK.9.a) 

  S       P  Ket.Alat 
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‘batu bintang (di)pukul (dengan) baja adinda sering memerintah’ 

Batu bintang yang dimaksud terdapat pada Krecek ‘korek api’; memiliki keselarasan 

bunyi dengan mraceka ’memerintah’. 

 

 

B. STRATEGI MEMASARKAN WANGSALAN 

Pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencanangkan program peningkatan 

kesejahteraan rakyat melalui penguatan ekonomi kreatif. Konsep ekonomi ini merupakan era 

baru setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi. Ekonomi kreatif 

menekankan pada sumber daya manusia sebagi faktor produksi yang kaya akan ide-ide serta 

inovasi dalam pencapain tujuan-tujuan ekonomi. Kekayaan intelektual berupa ide-ide kreatif 

tentu akan menjadi potensi yang besar bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam 

suku dan kearifan lokal. Plesetan ala Jogjakarta adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual, 

yang telah terbuktif mampu menjadi salah satu bentuk ekonomi kreatif. Konsep ekonomi ini 

penuh dengan pemikiran-pemikiran sederhana, karena memang bersumber dari ide-ide kreatif 

individu-individu. Sekecil apapun ide seseorang akan bernilai besar jika dikolaborasikan dengan 

ide yang lain. 

Di sisi lain Bali telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia. Provinsi ini tidak kaya 

dengan potensi tambangnya, tetapi kaya akan sumber daya manusia yang kreatif. Mereka 

mampu menjual budaya dan kreatifitas sebagai sumber perekonomian. Salah satu bentuk 

kreatifitas tersebut adalah wangsalan yang dikemas dengan berbagai cara. Berikut ini diuraikan 

beberpa strategi dalam menjual wangsalan: 

 

a. Pegelaran Wayang 

Bagi penduduk Bali, pegelaran wayang dengan label wayang Cenk-Blonk tentu tidak 

asing lagi ditelinga mereka. I Wayan Nardayana adalah nama dalangnya. Budayawan asal 

Tabanan Bali ini berhasil menyedot perhatian penonton dalam setiap pegelarannya. Ia juga 

memanfaatkan wangsalan Bali dalam aksinya tersebut. Berikut ini kutipan dialognya: 

(11) A: “Apa minum ne”? ‘apa minumnya’? 

B: ”Kedis petingan poleng!” ‘burung petingan (sejenis pipit) belang belang’ 

A: “Apa to?” apa itu (maksudnya)?”  

B: “Semprit” (sebutan untuk burung pipit)  (WCB.1) 

 

Pada beberapa daerah di Bali burung pipit yang berwarna merah bercampur hitam disebut 

dengan burung semprit. Sang dalang memplesetkannya untuk kata yang ia maksud adalah 

Sprite, yaitu minuman bersoda yang sudah cukup populer di Indonesia. Setelah disadari adanya 

perbedaan imajinasi awal antara penonton dengan maksud sang dalang yang mengucapkan 

tuturan tersebut, gelak tawa penonton pun menjadi riuh. 

 

b. Lagu Daerah 

Wangaslan juga banyak dipakai pada lagu-lagu dareh Bali. Melalui seni vokal inilah 

berbagai pesan, perasaan hati, nasehat dan kritik sosial disampaikan dalam bentuk wangsalan, 

secara tidak langsung tetapi sangat efektif. Tembang atau lagu yang mengandung wangsalan 

ditemukan dalam beberapa tembang pop daerah yang cukup populer di kalangan masyarakat 

Bali. Diantaranya adalah lagu pop daerah yang diluncurkan pada tahun 1997 berjudul: madamar 

diabing dinyanyikan oleh De Pengkung produksi Bali Record; dan ngelawar gerang 

dinyanyikan oleh Yan Kirana produksi Intan Dewata Record. Lagu daerah ini menjadi hits serta 

sangat populer karena disebarkan melalui media televisi maupun radio. Berikut ini lirik lagu 

Madamar di abing diciptakan sekaligus dinyanyikan oleh De Pengkug: 

(12) Sepetekan beli ka kubun adine 

Duaning ada ne sanget saratang beli 

Telung tiban suba ja liwat 
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Patutne adi ba nepatin janji 

Meketel tanah beli je 

Sanget nyaratang 

Negak mesanding irage manying-manyingan 

Nanging ento tuah di ipian 

Taune adi jumah be ngajak gegelanan 

Adi luh Ayu…. 2x 

Keneh beli kelara-lara..2X 

Naanan sebet madukan jengah 

Tusing ngidang ngitukang tresna ken adi 

Buka madamar di abing …2x 

kunang-kunangan matan beline nepuken adi macande ajak dadua 

 

Artinya: 

 

Kedatangan kakak ke gubuk adinda 

Karena ada yang sangat kakak harapkan 

Tiga tahun sudah berlalu 

Sepatutnya adik menepati janji 

Seperti ceret dari tanah kakak 

Sangat mengharapkan 

Duduk bersanding kita bermanja-manjaan 

Namun itu hanya dalam mimpi 

Ternyata adinda di rumah sudah dengan kekasih 

Adinda Luh Ayu…2x 

Perasaan kakak kacau tak menentu 

Menahan sedih bercampur jengah 

Tak bisa mengalihkan cinta dengan adinda 

Seperti lampu di tebing…2x 

berkunang-kunang mata kakak melihat adinda bermesraan berdua. 

 

Lirik lagu yang bergaris bawah (maketel tanah dan madamar diabing) pada kutipan lagu 

di atas merupakan dua buah wangsalan yang digunakan dalam tembang. Jawaban atas 

wangsalan tersebut juga disertakan dalam lirik selanjutnya. Jawaban yang dimaksud adalah lirik 

lagu yang bercetak tebal (nyaratan dan kunang-kunangan). Maketel tanah ‘menyerupai ceret 

dari tanah’ merupakan wangsalan yang berbentuk frase verba yang berasal dari awalan ma- 

ditambahkan pada frase nomina ketel tanah. Ketel ’ceret’ sebagai UP dirangkai dengan kata 

tanah ‘tanah’ sebagai atribut pembatas. Ketel yang terbuat dari tanah dalam bahasa Bali disebut 

dengan caratan ‘kendi’. Dalam lirik lagu di atas memiliki kemirifan fonetis dengan kata 

nyaratan ‘mengharapkan’.  

Fenomena yang khas juga nampak pada awal kata khususnya pada baris pertama sampai 

dengan ke empat syair lagu di atas. Dengan cerdas pengarangnya telah memanfaatkan 

persamaan fonem antara kata bilangan dalam bahasa Bali dengan fonem-fonem pada awal kata-

kata baris satu sampai empat. Kata bilangan yang dimaksud dalam bahasa Bali adalah: sa, dua, 

telu, pat (satu, dua , tiga, empat). Kata bilangan sa disejajarkan dengan kata sapatekan, dua = 

duaning, telu = telung tiban dan pat = patutne. Dengan cara ini lirik lagu tersebut menjadi lebih 

mudah dihafalkan karena memanfaatkan kata bilangan sebagai jembatan keledai (sebuah tehnik 

menghafal dengan cepat). Teknik seperti ini juga sering digunakan dalam menulis surat rayuan 

atau ungkapan perasaan kepada seseorang. Hal ini bisa dipahami karena tema lagu madamar di 

abing adalah tentang perasaan cinta yang tidak terbalas.  

 

c. Sendratari 
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Sendratari merupakan salah satu budaya yang cukup digemari di Bali. Kebudayaan 

berupa tarian yang dikombinasikan dengan seni drama ini banyak menyuguhkan joke-joke yang 

mengundang tawa penonton. Salah satunya berupa wangsalan. Berikut ini kutipan monolog 

yang ditontonkan oleh penari dalam sebuah pegelaran:  

(13) Masarin tanah tur magigi lanying keneh Beli, kadirasa malim Bali hatine, ritatkala 

ningehang Adi makawat radio. Mula saja Beli majukut gedebong, maberuk tanah, 

makunyit di alas. Minab keneh iraga ne ane mablakas peleng, sawireh adi ba 

madamar di carik, ne ngeranang adi setato maadin Arjuna, sinah jani Beli 

makamben di sunduk, madamar bangke. 

Terjemahan literal: 

Sarinya tanah dan gigi runcing perasaan Kakak, seakan-akan lem Bali hatiku, saat 

mendengar adik seperti kawat radio. Memang benar kakak sayur batang pisang, 

kendi tanah, kunyit hutan. Mungkin perasaan kita yang seperti golok bengkok, 

karena adik sudah seperti lampu di pematang sawah, yang menyebabkan adik selalu 

seperti adik Arjuna, jelaslah sekarang kakak seperti kemben pada sunduk, seperti 

lampu mayat. 

Frase-frase yang bergaris bawah pada contoh di atas merupakan wangsalan yang makna 

denotatif dan maksud sebenarnya adalah sebagai berikut: 

a) Masarni tanah ‘sarinya tanah’ = buk ‘debu’ > ibuk ‘tidak karuan’ 

b) Gigi lanying ‘gigi runcing’ = caling ‘taring’ > paling ‘bingung’ 

c) Malim Bali ‘lem ala Bali’ = ancur (jenis lem) > hancur ‘hancur (berkeping-keping) 

d) Makawat radio ‘kawat pada radio’ = anten ‘antena’ > nganten ‘kawin’ 

e) Majukut gadebong ‘sayur pohon pisang’ = ares (jenis panganan) > ngeres-ngeresin 

‘mendekati’ 

f) Maberuk tanah ‘kendi tanah’ = caratan ‘ceret’ > nyaratang ‘mengharapkan’ 

g) Makunyit di alas ‘kunyit hutan’ = temu ‘temu’ > matemu ‘bertemu’ 

h) Mablakas peleng ‘golok bengkok’ = timpas (jenis golok) > mimpas ‘meleset’ 

i) Madamar di carik ‘lampu di sawah’ = kunang-kunang ‘kunang-kunang’ > tunangan 

‘pacar/kekasih’ 

j) Maadin Arjuna ‘adik arjuna’ = Tualen (nama punakawan) > ngelen-ngelen ‘acuh tak 

acuh’ 

k) Makamben di sunduk ‘kain pada sunduk (sunduk=ujung tiang bangunan)’ selsel > 

maseselan ‘menyesal’ 

l) Madamar bangke ‘lampu mayat’ = angenan (nama pelita) > mapangenan ‘menyesal’. 

Berdasarkan makna-makna frase tersebut, maksud contoh (13) di atas jika disampaikan tanpa 

memperhatikan aspek poetis adalah sebagai berikut: 

Ibuk tur paling keneh beline, kadirasa hancur hatine, ritatkala ningehang adi nganten. Mula 

saja Beli ngeres-ngeresen, nyaratang metemu. Minab keneh iraga ne ane mimpas, sawireh adi 

ba matunangan, ne ngaranang adi setato ngelen-ngelen, sinah jani Beli maselselan tur 

mapangenan. 

Terjemahan bebasnya: 

Bingung tak menentu perasaan kakak seakan hancur hatiku saat mendengar adik menikah. 

Memang benar kakak mengejar-ngejar adik, sangat berhasrat untuk bertemu. Mungkin perasaan 

kita yang tidak sehati karena adik sudah mempunyai tunangan yang membuat adik selalu acuh 

tak acuh. Terang saja sekarang kakak kecewa dan menyesal. 

 

d. Souvenir 

Menjual bahasa sebagai souvenir telah dilakukan oleh berbagai daerah yang memiliki 

potensi pariwisata. Kreatifitas berbahasa ini disamping mampu memberikan nilai lebih pada 

produk yang dijual, juga merupakan upaya yang efektif untuk mempublikasikan dan 

mensosialisasikan berbagai wangsalan. Staregi ini akan membuat budaya wangsalan semakin 

dikenal oleh generasi muda khususnya etnis Bali. Dengan disebarluaskannya wangsalan tersebut 

maka ancaman punahnya gaya berbahasa seperti ini akan dapat diatasi. 
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Fakta di lapangan memang belum ada ditemukan barang-barang souvenir yang 

mencantumkan kalimat-kalimat wangsalan sebagai nilai tambah produk tersebut. Namun 

penulis berpendapat strategi ini cukup efektif untuk menjaring pasaran. Mengingat cara-cara 

serupa telah dilakukan namun dengan gaya bahasa yang berbeda. Souvenir baju kaos di 

Jogjakarta terkenal dengan plesetannya, sedangkan di Bali dan Bandung terkenal dengan ” 

pabrik” kata-katanya.  

Souvenir yang dimaksud tidak hanya terbatas pada baju kaos, tetapi bisa juga berupa 

gelas, mug, jam dinding, bahkan sandal dan pulpen. Sekarang ini VCD terkadang juga bisa 

menjadi souvenir. Sehubungan dengan itu, telah banyak beredar VCD yang berisi tontonan 

berupa pegelaran wayang serta sendratari yang juga menampilkan adegan berupa dialog-dialog 

mengandung wangsalan. 

 

KESIMPULAN 

Menjual budaya wangsalan sebagai bentuk ekonomi kreatif merupakan sebuah upaya 

yang patut dicermati oleh pelaku ekonomi maupun pemerhati budaya. Upaya ini bukan hanya 

akan membawa manfaat secara ekonomis, tetapi juga menjadi bentuk pelestarian budaya. 

Walaupun wangsalan merupan lokal genius yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain selain 

penutur bahasa Bali, namun kearifan lokal ini telah mampu memperkaya khasanah budaya 

Indonesia. Sebagaimana yang kita sadari bahwa komoditi berupa ide-ide kreatif tidak akan 

pernah habis dijual, bahkan akan berkembang banyak jika telah memberikan manfaat secara 

ekonomis. Tentu kita tidak ingin kreatifitas bertutur yang kita kenal dengan istilah wangsalan ini 

akan hilang begitu saja, tanpa ada yang memperdulikannya. 

Dari pemaparan diatas nampak bahwa pada bahasa Bali telah ditemukan dua bentuk 

wangsalan yaitu: 1) wangsalan yang berbentuk frase dan 2) wangsalan yang berbentuk klausa. 

Selanjutnya wangsalan yang berbentuk frase dikelompokan menjadi tiga yaitu: 1) frase nomina, 

2) frase verba, dan 3) frase Numeralia. Wangsalan yang berbentuk klausa terdiri dari tiga tipe 

yaitu: 1) Tipe Subyek -Predikat (S-P); 2) tipe Predikat - Obyek (P-O); 3) tipe Subyek – Predikat 

– Obyek (S-P-O); dan 4) tipe Subyek – Predikat – Keterangan (S-P-K). 

Upaya menjual wangsalan agar bernilai ekonomis dapat dilakukan dengan memberikan 

nilai tambah pada produk yang dijual. Artinya wangsalan bukanlah produk utamanya, tetapi 

hanya berupa ide kreatif yang memberi nilai lebih terhadap  barang yang dijual. Wujud ekonomi 

kreatif yang bisa dikolaborasikan dengan wangsalan adalah: pegelaran wayang, lagu-lagu 

daerah, sendratari serta melalui penjualan souvenir serta VCD. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris faktor-

faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan 

tahunan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pemilihan sampel 

dengan menggunakan metode judgment sampling diperoleh 11 perusahaan BUMN dengan 

periode pengamatan selama empat tahun. Terdapat 93 item pengungkapan untuk mendeteksi 

luas pengungkapan good corporate governance.  

Teknik untuk pengujian hipotesis adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan good 

corporate governance dalam laporan tahunan BUMN. Sedangkan tipe auditor berpengaruh 

signifikan negatif terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan 

tahunan BUMN. Sementara itu, pengaruh leverage, profitabilitas, dan komisaris independen 

terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan BUMN belum 

bisa disimpulkan karena hasil pengujian yang tidak signifikan. 

 

Kata kunci: luas pengungkapan good corporate governance, leverage, profitabilitas, likuiditas, 

tipe auditor, komisaris independen. 

 

ABSTRACT 

This research aims to test and to prove empirically factors which affect the level of good 

corporate governance disclosure in annual report of state owned enterpise listed in Indonesian 

Stock Exchange. Population of this research is state owned enterprise listed in Indonesian Stock 

Exchange. Based on purposive sampling method, there are 11 companies selected as the sample 

with four years observation period. There are 93 disclosure items to detect the level of good 

corporate governance disclosure.  

The technique for examining hypothesis is multiple regression analysis. The results 

indicate that liquidity has positive significant influence on good corporate governance 

disclosure in annual report of state owned enterprise. While auditor type has negative 

significant influence on good corporate governance disclosure in annual report of state owned 

enterprise. However, leverage, profitability, and independent commisioner influence to good 

corporate governance disclosure in annual report of state owned enterprise can not be 

concluded because the test show insignificant result. 

 

Keywords: Good Corporate Governance Disclosure, Liquidity, Auditor Type, Leverage, 

Profitability, And Independent Commisioner  
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PENDAHULUAN 

Penerapan good corporate governance bukan hanya kewajiban perusahaan publik yang 

sahamnya terdaftar di pasar modal saja. BUMN sebagai pelaku bisnis yang dominan dan 

memiliki pangsa pasar besar di Indonesia memiliki kewajiban yang sama. Hasil asessment good 

corporate governance berdasarkan data Master Plan BUMN menunjukkan bahwa sebesar 

13,76% BUMN masih perlu peningkatan dalam implementasi good corporate governance. 

Beberapa kasus telah menunjukkan buruknya praktik tata kelola perusahaan pada BUMN di 

Indonesia. Salah satunya adalah mark up laba yang dilakukan direksi PT Waskita Karya Tbk 

sebesar Rp 400 miliar dari periode 2004 – 2008. Manipulasi laporan keuangan dan korupsi 

tersebut mengindikasikan lemahnya implementasi good corporate governance. Pada akhirnya 

hal ini akan merugikan masyarakat yang pemenuhan kebutuhan barang dan jasanya dilakukan 

oleh BUMN. Selain itu, kasus-kasus tersebut akan menambah daftar panjang sejarah reputasi 

BUMN yang kurang baik. 

Tindakan untuk membangun kembali kepercayaan publik harus segera dilakukan. Salah 

satunya adalah pengungkapan penuh, bukan hanya pada informasi keuangan tetapi juga pada 

informasi non keuangan (Harahap, 2012). Pengungkapan good corporate governance secara 

berkala penting dilakukan. Menurut Zakarsyi (2006) dalam Putranto & Raharja (2013, p.2) 

adanya pengungkapan good corporate governance yang transparan, tepat waktu, dan akurat 

merupakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, 

para stakeholder tidak dapat meyakini dari setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen 

dijalankan dengan cara yang bijaksana dan baik untuk kepentingan mereka.Pedoman Umum 

Good Corporate Governance oleh KNKG (2006) mengharuskan setiap perusahaan melaporkan 

pelaksanaan good corporate governance dalam laporan tahunan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu ditemukan beberapa faktor yang diduga 

dapat mempengaruhi luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan. 

Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah leverage (Muhammad, Shahimi, Yahya, & Mahzan, 

2009; Ridho & Sulistiani, 2014), profitabilitas (Kusumawati, 2007; Ridho & Sulistiani, 2014; 

Dewi, 2015), likuiditas (Al-Moataz & Hussainey, 2012), tipe auditor (Ntim, Opong, Danbolt, & 

Thomas, 2012), dan komisaris independen (Al-Moataz & Hussainey, 2012; Samaha, Dahawy, 

Stapleton, & Hussainey, 2012). Penelitian menunjukkan hasil yang beragam dan tidak 

konsisten. Hal ini menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk kembali menguji variabel-variabel 

yang bersangkutan. 

Pemilihan BUMN sebagai subjek penelitian berdasarkan alasan bahwa good corporate 

governance merupakan isu penting bagi seluruh jajaran BUMN tanpa terkecuali sebagaimana 

halnya pada perusahaan swasta. Pentingnya hal ini semakin diperkuat dengan adanya penjelasan 

mengenai maksud dan tujuan dibentuknya BUMN pada pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN yaitu bahwa selain untuk memperoleh keuntungan, BUMN juga menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai 

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Penerapan dan pengungkapan yang memadai 

mengenai praktik good corporate governance akan menjamin terlindunginya kepentingan 

masyakarat luas. 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh leverage, profitabilitas, likuiditas, tipe auditor, 

dan komisaris independen terhadap luas pengungkapan good corporate governance dalam 

laporan tahunan BUMN. 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Agency Theory 

Agency theory mempelajari hubungan keagenan yang terjadi ketika satu orang atau lebih 

(prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.Good corporate 

governance merupakan konsep yang didasarkan pada agency theory diharapkan bisa berfungsi 

sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima 
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return atas dana yang telah diinvestasikan. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana investor 

yakin bahwa manajemen akan memberikan keuntungan bagi mereka, tidak akan menggelapkan 

ke dalam proyek-proyek tidak menguntungkan, dan berkaitan bagaimana investor mengontrol 

manajemen. Dengan kata lain, good corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk 

menekan biaya keagenan (Hanggraeni, 2015).  

 

Indeks Pengungkapan Good Corporate Governance 

Keandalan indeks pengungkapan sangat penting dan ditentukan oleh kecermatan dalam 

menyusun indeks pengungkapan sebagai instrumen penelitian. Sebelum menggunakan indeks 

pengungkapan dalam penelitian, menurut Barako (2006) diperlukan beberapa langkah utama 

untuk menenukan keandalan instrumen tersebut.  

1. Langkah Pertama 

Langkah pertama adalah memberikan definisi atas pengungkapan informasi terkait 

penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, luas pengungkapan good corporate 

governance diartikan sebagai ukuran seberapa banyak penyajian informasi mengenai penerapan 

tata kelola perusahaan dan prinsip-prinsipnya berkaitan informasi materiil perusahaan meliputi 

kinerja perusahaan, pemegang saham, manajemen perusahaan, dan risiko usaha kepada para 

pemangku kepentingan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. 

2. Langkah Kedua 

Langkah kedua adalah tinjauan mendalam dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu 

untuk mengembangkan daftar item yang diungkapkan. Untuk memeriksa persamaan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu agar mudah diperbandingkan dan untuk memeriksa relevansi 

item pengungkapan, item yang dipilih setidaknya telah digunakan minimal oleh satu penelitian 

terdahulu yang terpublikasi.Dari peninjauan terhadap penelitian Kusumawati (2007), Rini 

(2011), Natalia & Zulaikha (2012), dan Dewi (2015) diperoleh dua hal penting yang harus 

diperhatikan sebelum menyusun indeks pengungkapan good corporate governance, yaitu 

sumber item pengungkapan dan jumlah item pengungkapan.  

Seluruh penelitian yang ditinjau menyusun item pengungkapan dari sumber yang sama 

yaitu Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia oleh KNKG dan Keputusan 

BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006. Jumlah item pengungkapan dari tiga penelitian tersebut 

beragam. Indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Kusumawati (2007) memuat 161 item 

pengungkapan, Rini (2010) memuat 105 item pengungkapan, Natalia & Zulaikha (2012) 

memuat 93 item pengungkapan, sedangkan Dewi (2015) memuat 92 item pengungkapan. 

Perbedaan jumlah item pengungkapan pada penelitian sebelumnya disebabkan oleh dua faktor, 

yaitu: (a) perubahan terbaru dari peraturan yang menjadi sumber penyusunan item 

pengungkapan; (b) penambahan regulasi pengungkapan sesuai dengan jenis atau sektor 

perusahaan yang diteliti.      

Penelitian ini menyusun item pengungkapan good corporate governance secara penuh 

(full disclosure) yang terdiri atas pengungkapan wajib dan sukarela. Sumber penyusunan item 

pengungkapan disesuaikan dengan kelompok perusahaan yang diteliti yaitu BUMN yang telah 

terdaftar di BEI. Kelompok perusahaan dalam penelitian ini memiliki tiga regulator yaitu 

Kementrian BUMN, OJK, dan KNKG. Sumber penyusunan item pengungkapannya berasal dari 

tiga regulator tersebut dan merupakan perubahan terbaru dari peraturan dalam penelitian 

sebelumnya. Sumber pertama adalah Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. 

KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 dengan 53 item pengungkapan GCG. Sumber kedua 

adalah Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 dengan 53 item 

pengungkapan GCG. Sumber ketiga adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-

01/MBU/2011. Peraturan ini tidak secara khusus mengatur mengenai bentuk dan isi laporan 

tahunan namun dalam peraturan ini terdapat 4 item terkait pengungkapanGCG dalam laporan 

tahunan. Sumber keempat adalah Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari 

KNKG dengan 18 item pengungkapan GCG.  

Keempat peraturan tersebut memiliki jumlah indikator dan item pengungkapan yang 

berbeda-beda. Namun beberapa indikator dan item pengungkapan sama persis sehingga harus 
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dieliminasi untuk menghindari adanya item pengungkapan untuk informasi yang sama atau item 

ganda.  Setelah dilakukan eliminasi diperoleh 19 indikator pengungkapan yang terdiri dari 93 

item pengungkapan. Di mana 80 item merupakan informasi pengungkapan wajib dan 13 item 

merupakan informasi pengungkapan sukarela. 

3. Langkah Ketiga 

Pada penelitian-penelitian terkait pengungkapan informasi, pengukuran item terbagi dua 

yaitu item berbobot (weighted item) dan item tidak berbobot (unweighted item). Pada item 

pengungkapan yang diberi bobot, informasi tertentu dinilai lebih penting pengungkapannya 

daripada informasi yang lain. Sehingga skor pengungkapannya lebih besar. Sedangkan pada 

item tidak berbobot, semua informasi yang seharusnya diungkapkan dianggap sama penting dan 

skor pengungkapannya sama.Pengukuran indeks pengungkapan tanpa memberikan bobot untuk 

item pengungkapan didasarkan atas asumsi bahwa setiap item pengungkapan sama penting 

(Barako, 2006). Indeks pengungkapan yang terdiri dari item pengungkapan dalam jumlah besar 

diduga akan memiliki hasil sama, baik dengan memberikan bobot atau tidak memberikan bobot 

pada pengukurannya (Marston dan Shrives, 1991). Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini 

akan menggunakan prosedur yang sama dalam mengukur indeks pengungkapan good corporate 

governance. Yaitu dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan dan skor 0 untuk 

item yang tidak diungkapkan. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Good Corporate Governance 

Lang & Lundholm (1993) dan Wallace, Naser, & Mora (1994) menggunakan 

karakteristik perusahaan sebagai proksi potensial dalam menjelaskan luas pengungkapan. 

Karakteristik perusahaan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu kelompok variabel yang 

berkaitan dengan struktur, kinerja, dan pasar. Variabel struktur yang mengukur karakteristik 

perusahaan telah banyak diteliti berkaitan dengan pengungkapan. Variabel struktur dianggap 

cenderung stabil dan konstan sepanjang waktu (Lang dan Lundholm, 1993). Variabel yang 

termasuk kategori struktur perusahaan yaitu leverage.Variabel kinerja merupakan variabel yang 

akan berbeda pada waktu-waktu yang spesifikdan mewakili informasi yang mungkin relevan 

bagi pengguna informasi akuntansi (Lang dan Lundholm, 1993). Variabel yang termasuk 

kategori kinerja yaitu profitabilitas dan likuiditas.Pengukuran variabel pasar banyak tertuju pada 

aspek perilaku perusahaan yang timbul sebagai akibat keikutsertaannya sebagai anggota 

kelompok kerjasama antara lingkungan perusahaan dalam lingkungan operasionalnya. Teori 

yang mendasari adalah perilaku perusahaan mungkin tidak sesuai dengan yang termuat dalam 

sebuah indeks kelengkapan pengungkapan, jika perusahaan tidak bergabung dengan suatu 

kelompok yang menghasilkan market culture tertentu (Subiyantoro, 2006; dalam Benardi, 

Sutrisno, dan Assih, 2009, p.8). Variabel yang berkaitan dengan pasar yaitu tipe auditor. 

Labelle (2002) dalam Kusumawati (2007, p.2) menambahkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pengungkapan praktik good corporate governance kemungkinan tidak 

sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan financial disclosure. Penelitian 

Kusumawati (2007) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengungkapan good corporate governance, yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan 

faktor good corporate governance itu sendiri. Variabel yang berkaitan dengan good corporate 

governanceyaitu komisaris independen. 

1. Leverage 

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan cenderung mengungkapkan 

lebih banyak informasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. Selain itu menurut Jensen dan Meckling (1976), perusahaan 

dengan leverage yang tinggi menyebabkan biaya pengawasan yang tinggi. Maka untuk 

mengurangi biaya tersebut, perusahaan akan berusaha mengungkapkan informasi yang lebih 

luas (Muhammad, Shahimi, Yahya, & Mahzan, 2009; Ridho & Sulistiani, 2014). Selain itu jika 

sumber utama pembiayaan perusahaan berasal dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan 

diperkirakan akan melakukan pengungkapan informasi lebih luas untuk meningkatkan 

kesempatan memperoleh dana (Ahmed & Nicholls, 1994; dalam Barako, 2006, p.113). 
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Penelitian Muhammad, Shahimi, Yahya, & Mahzan (2009) dan Ridho & Sulistiani (2014) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan good corporate 

governance.  

H1 : Leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance 

2. Profitabilitas 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi sebagai 

sinyal untuk meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen akan melakukan pengungkapan 

lebih luas dengan motivasi untuk mempertahankan posisinya dan meningkatkan kompensasi 

(Barako, 2006; Ridho & Sulistiani, 2014). Di sisi lain manajemen akan mengurangi 

pengungkapan jika profitabilitas perusahaan menurun untuk menutupi alasan penurunan kinerja 

(Al-Moataz & Hussainey, 2012). Ridho & Sulistiani (2014) dan Dewi (2015) menemukan 

pengaruh positif variabel profitabilitas terhadap luas pengungkapan good corporate governance. 

Penelitian Kusumawati (2007) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan good corporate governance namun dengan pengaruh negatif.  

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance 

3. Likuiditas 

Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi atau yang secara keuangan kuat akan 

mengungkapkan laporan keuangannya dengan lebih luas daripada perusahaan yang secara 

keuangan lemah, namun perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah perlu memberikan 

penjelasan dengan rinci kinerjanya yang lemah tersebut. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi 

akan cenderung untuk menyajikan pengungkapan laporan tahunan perusahaan dengan lebih luas 

karena publik akan memberikan penilaian yang lebih baik atas kinerja perusahaan. Namun, 

apabila kinerja perusahaan buruk, publik juga menuntut adanya penjelasan mengenai penyebab 

memburuknya kinerja perusahaan (Wallace & Naser, 1995; Barako, 2006; Al-Moataz & 

Hussainey, 2012). Penjelasan ini didukung oleh penelitian Al-Moataz & Hussainey (2012) di 

mana likuiditas menunjukkan pengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan good 

corporate governance.  

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance 

4. Tipe Auditor 

Auditor dapat berfungsi sebagai agen pemantauan yang memberikan sinyal kepada 

stakeholder bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan memiliki kredibilitas yang tinggi 

dan lebih informatif. KAP yang lebih besar dapat menyelesaikan tugasnya lebih baik karena 

memiliki ukuran yang lebih besar, sumber daya manusia yang mencukupi serta kecenderungan 

untuk mempertahankan reputasinya. KAP yang besar juga memiliki klien yang lebih banyak 

sehingga mereka tidak tergantung terhadap klien. Kedua hal ini meningkatkan level 

independensi KAP besar dan membuat mereka memiliki kemampuan untuk membatasi perilaku 

oportunis manajemen (Kusumawati, 2007; Ntim, Opong, Danbolt, & Thomas, 2012). Penelitian 

yang dilakukan oleh Ntim, Opong, Danbolt, & Thomas, (2012) menunjukkan bahwa KAP yang 

berafiliasi dengan Big Four berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate 

governance. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H4 : Tipe auditor berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance 

5. Komisaris Independen 

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan antara 

direksi dan komisaris, melindungi kepentingan seluruh stakeholder, serta menekan jumlah 

kecurangan. Komisaris menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan mendorong diterapkannnya praktik good corporate 

governance. Penelitian Al-Moataz & Hussainey (2012) menyatakan bahwa keberadaan 

komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate governance. 

Berdasarkan hal tersebut diuraikan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan good corporate 

governance 
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METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Objek 

penelitian ini adalah variabel leverage, profitabilitas, likuiditas, tipe auditor, komisaris 

independen, dan luas pengungkapan good corporate governance. Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah laporan tahunan BUMN yang terdaftar di BEI. 

 

Populasi dan Ukuran Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di BEI sebanyak 20 BUMN. 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. BUMN 

yang terpilih sebagai sampel sebanyak 11 perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut. 

Tabel 1  

Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

BUMN yang terdaftar di BEI hingga tahun 2015 20 

Dikeluarkan dari sampel karena: 

1. Terdaftar di BEI (privatisasi) di atas tahun 2012 

2. Mengalami kerugian selama periode 2012-2015 

3. Jasa asuransi dan keuangan 

Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 

 

(1) 

(4) 

(4) 

9 

 

Jumlah BUMN yang memenuhi kriteria sampel 11 

Jumlah seluruh pengamatan sampel selama 4 tahun 44 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti dari www.idx.co.id (2016) 

 

Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Variabel Skala 

Luas pengungkapan GCG 

(Y) 
       

              

                  
 Rasio 

Leverage (X1)      
            

           
 Rasio 

Profitabilitas (X2) 
   

  
                           

           
 

Rasio 

Likuiditas (X3)          
           

             
 Rasio 

Tipe Auditor (X4) 
KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four = 0 

KAP yang berafiliasi dengan Big Four = 1 
Dummy 

Komisaris Independen 

(X5) 

      

  
                           

                             
 

Rasio 

Sumber: Diolah peneliti (2016) 

 

Teknik Pengumpulan Data 

http://www.idx.co.id/
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dan dokumen yang diperlukan. 

Adapun dokumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini yaitu laporan tahunan 

dan laporan keuangan yang  diperoleh dari situs resmi BEI. 

Teknik Analisis Data 

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

pengungkapan good corporate governance dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

                                                       

   

Keterangan: 

IPGCG  = indeks pengungkapan good corporate governance 

DER  = debt to equity ratio 

ROE  = return of equity ratio 

CURRENT = current ratio 

BIGFOUR = tipe auditor 

COMIND = dewan komisaris independen 

α  = konstanta 

e  = standar erorr 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan probabilitas sebesar 

0,200 di atas tingkat signifikansi 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%) dan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser 

menunjukkan bahwa koefisien parameter seluruh variabel independen tidak ada yang signifikan 

(> 0.05). Uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,525 yang berada pada 

daerah hasil kesimpulan tanpa keputusan. Menurut Algifari (2015) jika pada penelitian terjadi 

hasil uji autokorelasi tanpa keputusan, maka tidak dapat dipastikan apakah persamaan regresi 

mengandung masalah autokorelasi atau tidak. Langkah untuk memastikan adalah melakukan 

pengujian nonparametrik terhadap residual persamaan regresi estimasi. Statistika nonparametrik 

yang digunakan untuk memastikan pengujian Durbin Watson tanpa keputusan adalah run test. 

Hasil run test terhadap data residual menunjukkan probabilitas sebesar 0,446 di atas tingkat 

signifikansi 0,05. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa model penelitian ini telah 

lolos uji asumsi klasik. 

  

Pengujian Hipotesis dan Intepretasi Hasil Penelitian 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Independen B t Sig. 
Hasil 

Pengujian 
Hipotesis 

Konstanta 0,811 7,457 0,000   

Leverage -0,011 -0,852 0,400 Tidak signifikan H1 ditolak 

Profitabilitas 0,389 1,756 0,087 Tidak signifikan H2 ditolak 

Likuiditas -0,052 -2,747 0,009 Signifikan 

negatif 

H3 diterima 

Tipe Auditor 0,167 3,888 0,000 Signifikan 

positif 

H4 diterima 

Komisaris Independen -0,264 -0,976 0,335 Tidak signifikan H5 ditolak 

Adjusted R Square = 0,510 
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F = 9,964 

Signifikansi = 0,000 

Sumber: Output SPSS (2016) 

 

 

Pengaruh Leverage Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh variabel leverage terhadap luas 

pengungkapan good corporate governance belum bisa disimpulkan. Hasil ini menolak H1dan 

belum berhasil membuktikan teori serta memperkuat hasil penelitian Muhammad, Shahimi, 

Yahya, & Mahzan (2009) dan Ridho & Sulistiani (2014). Menurut Kasmir (2012) semakin besar 

tingkat debt to equity ratio (DER) suatu perusahaan maka akan semakin besar risiko yang 

ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Diduga karena tingkat risikonya 

yang lebih besar, ada kemungkinan perusahaan menggunakan metode lain untuk menyelesaikan 

masalah konflik kepentingan sebagai pendekatan lebih mendalam. Chow & Wong Boren (1987) 

menjelaskan bahwa pengungkapan informasi hanya salah satu dari mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah konflik kepentingan. Selain itu dalam hubungannya dengan leverage, 

kreditur jangka panjang memberikan perhatian lebih banyak daripada pemangku kepentingan 

yang lain. Karakteristik kreditur jangka panjang bisa saja mempengaruhi jenis pendekatan yang 

dipilih oleh manajemen. BUMN di Indonesia diduga menggunakan mekanisme alternatif lain 

untuk menyelesaikan konflik agensi antara pemegang saham, kreditur jangka panjang, dan 

manajemen. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh variabel profitabilitas terhadap 

luas pengungkapan good corporate governance belum bisa disimpulkan.Hasil ini menolak 

H2dan belum berhasil membuktikan teori serta memperkuat hasil penelitian Ridho & Sulistiani 

(2014).Benardi, Sutrisno, & Assih (2009) serta Hikmah, Chairina, & Rahmayanti (2011) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa tingginya kinerja keuangan sudah merupakan suatu keharusan 

karena kondisi keuangan dengan profitabilitas yang baik akan memudahkan perusahaan 

menjalankan operasional sehari-hari. Selain itu Hardiningsih (2008) menyatakan bahwa 

informasi berupa laba positif sebagaimana yang diperoleh perusahaan dalam sampel penelitian 

ini sudah cukup informatif sebagai sinyal good news bagi investor. 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan good corporate governance.Hasil ini menolak H0 dan menerima 

H3. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan teori dan memperkuat hasil penelitian Al-Moataz 

& Hussainey (2012) walaupun pengaruhnya berlawanan arah. Penelitian ini memiliki koefisien 

regresi bernilai negatif -0,052 menunjukkan bahwa semakin rendah likuiditas perusahaan maka 

semakin besar luas pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan. Ketika 

perusahaan memiliki tingkat likuiditas rendah maka manajemen dituntut untuk menjelaskan 

penyebab rendahnya likuiditas tersebut (Wallace, Naser, & Mora, 1994; Barako, 2006; Al-

Moataz & Hussainey, 2012). Manajemen perusahaan akan memberikan penjelasan dengan cara 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Pengungkapan dapat dilakukan dengan 

mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan dan dapat pula dengan melakukan 

pengungkapan informasi non keuangan dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi 

keuangan akan menjelaskan penyebab menurunnya likuiditas jika dilihat dengan angka. 

Pengungkapan good corporate governance dilakukan sebagai upaya meyakinkan pemangku 

kepentingan bahwa perusahaan telah dikelola sesuai peraturan dan penurunan likuiditas bukan 

disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk. Hal ini menjelaskan hubungan negatif 

(berlawanan arah) dalam pengujian. 
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Pengaruh Tipe Auditor Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel tipe auditor berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan good corporate governance.Hasil ini menolak H0 dan 

menerima H4. Hasil penelitian iniberhasil membuktikan teori serta memperkuat hasil penelitian 

Ntim, Opong, Danbolt, &Thomas (2012). Salah satu upaya perbaikan good corporate 

governance yaitu peningkatan peran auditor independen sehingga mengurangi risiko perusahaan 

publik dari tindakan yang dapat merugikan para pemodal (Daniri, 2014). Selain itu auditor 

independen dianggap dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah informasi yang 

diungkapkan (Barako, 2006).KAP Big Four dengan ukuran lebih besar, sumber daya manusia 

memadai, dan kecenderungan mempertahankan reputasinya, memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi perusahaan melakukan pengungkapan good corporate governance lebih luas 

sebagai upaya peningkatan transparansi. 

 

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate 

Governance 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh variabel komisaris independen 

terhadap luas pengungkapan good corporate governance belum bisa disimpulkan.Hasil ini 

menolak H5dan belum berhasil membuktikan teori serta memperkuat penelitian Al-Moataz & 

Hussainey (2012). 

Berdasarkan data laporan tahunan perusahaan sampel diketahui bahwa sebagian besar 

komisaris independen berasal dari latar belakang militer, politisi, dan birokrat. Sedangkan posisi 

pemerintah bagi BUMN tidak hanya sebagai regulator namun juga pemegang saham 

pengendali. Hal ini mengindikasikan penunjukkan komisaris independen yang terindikasi alasan 

politis dan kemungkinan adanya kecenderungan keputusan komisaris independen yang bias dan 

lebih memihak pada kepentingan pemegang saham pengendali. Masalah utama dalam konflik 

agensi di BUMN karena politisi dan birokrat sebagai agen cenderung tidak melaksanakan 

pekerjaan mereka sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai pemilik BUMN yang 

sebenarnya. Agen dengan latar belakang politisi dapat menggunakan wewenangnya 

mengeluarkan kebijakan unprofitable bagi BUMN (Kamal, 2010). 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN 

Kesimpulan 

(1) Hasil pengujian leverage, profitabilitas, dan komisaris independen menunjukkan nilai 

signifikansi di atas 0,05. Sehingga pengaruh leverage, profitabilitas, dan komisaris independen 

secara parsial terhadap luas pengungkapan good corporate governance belum bisa 

disimpulkan;(2) Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan good 

corporate governance; (3) Tipe auditor berpengaruh signifikan positif terhadap luas 

pengungkapan good corporate governance. 

 

Implikasi 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa dari lima variabel, penelitian 

ini berhasil membuktikan teori bahwa dua diantaranya yaitu likuiditas dan tipe auditor terbukti 

sebagai faktor yang dapat menjelaskan luasnya pengungkapan good corporate governance 

dalam laporan tahunan perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan likuiditas, 

perusahaan memiliki kecenderungan melakukan pengungkapan good corporate governance 

lebih luas. Selain itu perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan 

Big Four melakukan pengungkapan good corporate governance lebih luas. 

Secara praktis, data nilai IPGCG telah menunjukkan rata-rata pengungkapan yang cukup 

tinggi. Walaupun perusahaan belum sepenuhnya melakukan pengungkapan minimal yang 

diwajibkan oleh BAPEPAM-LK maupun Kementrian BUMN. Perusahaan sampel cenderung 

memiliki proporsi aset yang tidak seimbang. Dalam sudut pandang investor, perusahaan 

memiliki risiko yang tinggi. Keyakinan bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi namun 
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tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik harus diberikan kepada investor. Hasil 

penelitian ini juga mengindikasikan komisaris independen yang tidak sepenuhnya independen. 

Pemerintah seharusnya mengurangi intervensi dalam manajemen BUMN agar perusahaan lebih 

transparan.  

 

 

 

Keterbatasan 

(1) Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada seluruh BUMN yang ada di 

Indonesia.Jumlah BUMN di Indonesia sebanyak 105 perusahaan. Sedangkan populasi penelitian 

hanya 20 perusahaan yang terdaftar di BEI; (2) Pengukuran indeks pengungkapan dalam 

penelitian ini menggunakan item pengungkapan tanpa bobot (unweighted item). Dalam hal ini 

luas pengungkapan hanya menunjukkan kuantitas sedangkan kualitasnya tidak bisa ditentukan; 

(3) Rasio keuangan dalam penelitian ini menggunakan proksi rasio keuangan yang umum. Hasil 

penelitian mungkin akan berubah jika menggunakan proksi yang berbeda.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses pembelajaran di 

politeknik yang menggunakan model pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah atau 

problem based learning untuk mata kuliah yang menjadi kompetensi inti pada bidang 

administrasi bisnis baik tingkat diploma tiga maupun empat.  Merujuk pada Agha et.al, (2012) 

bahwa dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, maka setiap organisasi bisnis perlu 

memastikan kompetitif keunggulan bisnisnya tetap ada. Adapun objek penelitian digunakan 

dalam menganalisis penggunaan model problem based learning untuk mata kuliah inti dilihat 

dari kompetensi keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan sesuai dengan level yang ada 

dalam KKNI. Mata kuliah yang dianalisis adalah: (a) Pengantar Perkantoran, (b) 

Kesekretariatan, (c) Manajemen Pelayanan Prima, dan (d) Etika Bisnis dan Protokoler.  Ke-

empat mata kuliah tersebut memiliki topik tertentu yang harus diajarkan dengan menggunakan 

pola pembelajaran berbasis masalah (PBL).  

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriftif  dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara. Hasilnya adalah adanya perubahan dalam penguasaan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dari mata kuliah tersebut sebagai akibat dari  adanya 

proses kolaborasi pengetahuan antara teori yang diberikan pada saat pembelajaran dengan 

masalah yang ditemukan di lapangan sehingga siswa mampu memecahkan masalah dan 

memberikan solusinya.  

Rekomendari dari penelitian ini adalah metode pembelajaran berbasis PBL dapat 

meningkatkan keterampilan, penguasaan pengetahuan serta sikap yang ditunjukkan siswa 

terhadap suatu masalah yang sebenarnya dihadapi dengan konsep berpikir kritis serta 

bertanggungjawab.  

 

Kata kunci : kolaborasi pengetahuan, problem based learning, kompetensi, administrasi bisnis 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve skills in learning process in polytechnic using model problem 

based learning for subjects become a core competence in the field of business administration, 

especially for level of diploma 3 and 4. Referring to Agha et.al, (2012) that in a competitive 

business environment today, every business organization needs to ensure that competitive 

business advantage remains to compete in this situation. The object of the research is used to 

analyze the use of problem based learning models for core competences such as: competency of 

skills and competence of knowledge in accordance with the existing level in KKNI. Subjects that 

were analyzed in this research are: (a) Introduction to the Office, (b) Secretariat, (c) 

Management of Service Excellent, and (d) Business Ethics and Protocol. All four of these 

subjects have a specific topic to be taught by using a pattern of problem based learning (PBL).  

The research method using descriptive qualitative, and data collection techniques using by 

observation and study of literature. The result of research, there is a change of the students 

learning in the mastery of knowledge, skills and attitudes of that  subjects.  The students have 
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knowledges came from of collaboration between theory their already have and given during the 

learning process in the classroom and compare with the problems found in the field. So that 

students are able to solve problems and provide the solutions.  

The recommendation for this research, problem based learning (PBL) is suitable methode 

for  learning because that can improve skills, knowledge and attitudes of students to 

demonstrated an actual problem faced by the concept of critical thinking and responsible. 

 

Keywords: collaborative knowledge, problem based learning, competence, business 

administration 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan vokasi khususnya di Politeknik dan SMK saat ini menjadi topik yang hangat 

dan menarik karena diperbincangkan dan didiskusikan sebagai salah satu respon dari adanya 

rencana pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dan perubahan pola pendidikan vokasi 

melalui revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia.  Wacana ini sudah masuk pada tataran 

presiden dan jajaran kementrian yang terkait tidak saja Kementrian Kemenristek dan Dikti tetapi 

juga Kementrian Keuangan.  Selain kebijakan mengenai revitalisasi pendidikan vokasi, kondisi 

pendidikan di politeknik saat ini harus mampu mengisi kebutuhan dunia industri dan perusahaan 

serta stakeholder dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berdaya saing 

tinggi dan siap kerja.  Oleh karena itu dalam menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, 

merujuk pada pendapat Menristek dan Dikti (Nasir, 2016) bahwa pola pendidikan yang 

diajarakan di politeknik harus lebih banyak menitikberatkan pada pengajaran praktek (70%) dan 

teori (30%).  Dengan demikian permasalahan mengenai kemampuan dan kompetensi tenaga 

kerja yang siap pakai di industri dan perusahaan benar-benar dapat diwujudkan.  Berbeda 

dengan pendidikan di universitas/ institut/akademi, maka politeknik harus benar-benar 

mengimplementasikan pola pembelajaran yang mendekati dunia kerja sebenarnya, salah satu 

dari pola pembelajaran yang dapat digunakan adalah pola pembelajaran problem based learning 

(PBL).  Problem based learning akan berhasil jika dalam pelaksanaanya menggabungkan antara 

pengetahuan yang sudah diberikan di kelas dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan serta 

sikap dari masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Merujuk pada hasil penelitian Kay 

(2008) dalam Nafiah dan Suyanto (2014) bahwa dalam abad 21 perkembangan mengenai 

konteks dan kondisi kehidupan memerlukan kompetensi tertentu.  Adapaun kondisi tersebut 

adalah: (1) kondisi kompetensi global (perlu adanya kesadaran global dan kemandirian), (2) 

kondisi kerjasama global (perlu kesadaran global, kemampuan bekerjasama, penguasaan 

Information Communication and Technology (ICT),  (3) pertumbuhan informasi (perlu melek 

teknologi, critical thinking & pemecahan masalah),  (4)  perkembangan kerja dan karier (perlu 

critical thinking & pemecahan masalah, innovasi & penyempurnaan, dan, fleksibel & 

adaptable), (5) perkembangan ekonomi berbasis pelayanan jasa, knowledge economy (perlu 

melek informasi, critical thinking dan pemecahan masalah).  Dari penjelasan tersebut maka pola 

pendidikan di politeknik harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perusahaan dengan 

berpatokan pada pola pembelajaran problem based learning yang digabungkan dengan 

kolaborasi pengetahuan yang diperoleh pada dunia kerja sebenarnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengetahui apakah metode pembelajaran 

menggunakan problem based learning (PBL) dilakukan di politeknik?, (b) apakah metode 

pembelajaran PBL merupakan metode yang tepat untuk mata kuliah yang diajarkan di jurusan 

Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Jakarta?, dan (c) mata kuliah apa sajakah yang dapat 

menggunakan metode pembelajaran berbasis PBL? Sedangkan manfaat penelitian ini adalah 

memberikan kontribusi nyata dalam penerapan PBL di jurusan Administrasi Niaga-PNJ dan 

menjawab kebutuhan industri terhadap lulusan politeknik yang siap kerja, kompeten dan 

profesional.  
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Untuk mewujudkan konsep revitalisasi politeknik saat ini, maka kolaborasi pengetahuan 

baik teori yang diberikan di kelas dengan prakteknya di lapangan harus bersinergi.  Kolaborasi 

pengetahuan yang tercipta dan terjadi dalam suatu organisasi menjadi penting, hal ini 

berdampak pula pada kualitas pembelajaran di politeknik. Choo (1998) mengatakan bahwa 

pengetahuan bahwa knowledge merupakan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

eksplisit sekaligus terpikirkan. Sedangkan Hargadon & Faneli (2002) bahwa dua perspektif 

pengetahuan dalam organisasi meliputi perspektif inovasi dan perspektif pembelajaran. 

Perspektif pengetahuan dapat ditinjau dari pertanyaan penelitian, asumsi, kualitas pengetahuan 

serta proses yang dilakukan. Apabila dilihat dari pertanyaan penelitian maka (a) perspektif 

inovasi:  menggali informasi mengenai faktor kemampuan apa dari individu dan organisasi yang 

dapat diteliti sedangkan (b) perspektif pembelajaran: menjelaskan mengenai bagaimana 

pengetahuan tersebut dapat diperoleh, diinterpretasikan, didistribusikan serta disimpan dalam 

organisasi. Pengetahuan ditinjau dari perspektif inovasi merupakan suatu penciptaan baru dari 

seorang inovator, sebaliknya perspektif pembelajaran melihat bahwa belajar merupakan proses 

akuisisi dan retensi dari pengetahuan yang telah ada melalui suatu pengalaman dengan 

lingkungan eksternal. Perspektif inovasi menjelaskan mengenai latent knowledge sedangkan 

perspektif pembelajaran menjelaskan tentang empirical knowledge.  

Menurut Aristoteles dalam Tuomi (1999) membagi pengetahuan dalam dua bagian, yaitu 

: (a) teknik (technical knowledge) yang menekankan pada teknik, instrumen, umum, arahan 

untuk mencapai tujuan yang efektif  dan (b) praktik (practical knowledge) yang menekankan 

pada phronesis, orientasi pada kegiatan, situasional, informasi dan komitmen. Pengetahuan 

dalam konteks knowledge management dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat dilihat 

dari sisi strategi, pengembangan budaya, penerapan manajemen pengetahuan, enterprise 

architect dan teknologi serta peralatan (Walts, 2003). Adapun bentuk peran dari universitas di 

dalam mengelola pengetahuan baru khususnya mengenai masalah kewirausahaan pada kondisi 

saat ini sejalan dengan pendapat Mets (2009:85) bahwa ada empat cara yang dilakukan agar 

proses kolaborasi pengetahuan dapat terwujud, yaitu: (1) knowledge diffusion yang menjelaskan 

mengenai publikasi secara popular, membangun kapasitas lulusan universitas dengan 

membangun jejaring dengan industri, (2) menghasilkan  pengetahuan (knowledge production) 

melalui paten dan teknologi baru, kompetensi dan sikap akademik dalam menghasilkan modal 

ventura,  (3) menjalin hubungan pengetahuan (knowledge relationship) meliputi bantuan dan 

sponsor dari perusahaan dalam melakukan proyek penelitian dan beasiswa, kerjasama penelitian 

dengan pihak industri, dan (4) engagement knowledge dalam misi universitas – industri dan 

pemerintah sebelum dilakukan oleh masyarakat. 

Merujuk pada asumsi bahwa di antara penciptaan pengetahuan dan pembelajaran 

merupakan dua hal yang tidak terpisahkan maka Salisbury (2008: 214) menawarkan konsep 

yang sangat mendukung implementasi CKC di dalam organisasi, yaitu collaborative cognition 

model (CCM). Konsep ini didasarkan oleh terjadinya revisi Bloom’s Taxonomy menjadi 

Anderson’s Taxonomy yang meliputi: remember-understand-apply-analyize-evaluate-create. 

Proses “create” merupakan level paling tinggi dalam proses kognitif pembelajaran. Anderson 

taxonomy ini sesuai digunakan pada organisasi yang memiliki kompleksitas tertentu dalam 

mengelola siklus pengetahuan di dalam organisasinya. Hal ini diperlukan terutama untuk 

mengatasi permasalahan sulitnya mengidentifikasi the right knowledge untuk the right people 

pada saat the right time, terutama dalam tahap CKC. Ketika pertumbuhan dan penyebaran 

pengetahuan menjadi salah satu elemen penting untuk menjadi learning organization, maka 

diperlukan suatu teori dasar yang dapat menjelaskan bagaimana setiap orang belajar dan 

sekaligus menampilkan kinerja di dalam organisasi. Dalam hal ini CCM apabila dikembangkan, 

akan menjelaskan bagaimana pembelajaran akan mengambil posisi di dalam diri pegawai, lalu 

disajikan dan disebarkan kepada orang lain di dalam organisasinya. Jadi CCM mendukung 

terciptanya situasi kognitif tertentu bagi pembelajar, dengan cara membedakan kebutuhan 

tingkatan kognitif dan memberikan tipe pengetahuan sesuai dengan perbedaan tingkatan 

kognitif tersebut.  Secara lebih rinci, CCM merupakan dasar teoritis yang mendukung 

collaborative knowledge creation (CKC) pada tiga tingkatan, yaitu (1) pada tingkat individu: 
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CCM mendukung situasi kognitif pembelajar sesuai dengan tingkatan keahlian kognitif masing-

masing. CCM juga mendukung proses pembelajaran di dalam konteks pekerjaan, pada saat 

mencipta konteks otentik bagi proses pembelajaran Lebih lanjut Salomon dan Perkins (1998) 

dalam Jakubik (2008:5) menjelaskan bahwa dalam pengetahuan ada pembelajaran, dan 

keduanya merupakan unsur utama CKC. colllaborative learning merupakan proses penciptaan 

pengetahuan yang dilakukan secara aktif antar individu dalam suatu kelompok untuk 

mewujudkan saling pengertian melalui dialog dan diskusi.  Apabila dilihat dari perspektif proses 

pembelajaran yang mendukung pentingnya collaborative knowledge creation (CKC) di dalam 

organisasi yang dikemukakan oleh Paavola dan Hakkarainen (2005:535) memberikan 

argumentasi bahwa pembelajaran adalah proses akuisisi pengetahuan yang dimulai oleh 

individu (monological), lalu terjadi interaksi sosial melalui saling berbagi pembelajaran dengan 

orang lain (dialogical), dan dilengkapi dengan pendekatan belajar yang terkonsentrasi pada 

proses mediasi (trialogical) dimana tujuan umum kegiatan organisasi dikembangkan secara 

kolaboratif. 

Sedangkan pengertian problem based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah 

menurut Wilkerson & Gijselaers (1996)  “facilitators rather than disseminators,” and open-

ended problems (in PBL, these are called “ill-structured”) that “serve as the initial stimulus and 

framework for learning”. Sedangkan PBL menurut Glazer (2001) adalah menekankan pada 

proses belajar sebagai suatu proses yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kritis 

dalam konteks yang sebenarnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari hal 

yang lebih luas dan fokus pada proses mempersiapkan siswa untuk menjadi lebih aktif dan 

bertanggung jawab. Lebih lanjut Dutch (dalam Amir, 2009: 21) mengatakan bahwa PBL 

merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar belajar untuk belajar, bekerja sama 

dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata, masalah ini digunakan untuk 

mengingatkan rasa keingintahuan serta kemampuan analitis dan inisiatif atas materi pelajaran.  

Sedangkan Pierce & Jones (dalam Rusman 2012:242) kejadian yang harus muncul ketika proses 

pembelajaran mengacu pada PBL meliputi 5 aspek, yaitu: (1) keterlibatan : mempersiapkan 

siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah dengan bekerjasama, (2) inquiry dan investigasi 

dengan mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi, (3) performansi dengan menyajikan 

temuan, (4) tanya jawab bertujuan untuk menguji keakuratan dari solusi, dan (5) refleksi 

terhadap pemecahan masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Maggi dan Claire (2004: 68-69) 

bahwa cara yang dapat digunakan dalam menyajikan suautu masalah sehingga mampu menarik 

pembelajar (siswa) dalam proses pembelajaran sehingga tidak membosankan dan monoton.  

Langkah yang dapat digunakan, adalah: (1) dimulai dengan membeikan sebuah masalah yang 

sesuai dengan pengetahuan dasar siswa sehingga menimbulkan antusiasme belajar, (2) 

menyajikan sebuah masalah yang mampu menggali rasa keingintahuan siswa, (3) masalah yang 

disajikan masih berupa teka-teki yang memerlukan solusi, (4) memastikan bahwa penyampaian 

masalah dapat menimbulkan ketertarikan dan minat siswa, serta (5) masalah yang dibahas 

sebaiknya memiliki hubungan dengan kehidupan nyata.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

menjelaskan mengenai bagaimana kolaborasi pengetahuan dianalisis pada proses pembelajaran 

menggunakan metode problem based learning (PBL).  Sedangkan subjek penelitian ini 

mengambil kasus proses pembelajaran pada 2 mata kuliah di program studi D3 Administrasi 

Bisnis dan D4 Administrasi Bisnis Terapan-Jurusan Administrasi Niaga, PNJ, yaitu: (a) 

Pengantar Perkantoran dan  (b) Kesekretariatan.  Ke-dua mata kuliah tersebut berada pada 

semester yang berbeda yaitu semester dua dan tiga, dan penentuan subjek penelitian 

menggunakan random sampling.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

partisipative observation dan studi literature terhadap nilai mahasiswa yang melakukan praktik 

dan role play dari mata kuliah tersebut. Hasil penelitian dianalisis dengan membandingkan 
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antara perilaku awal dengan perilaku akhir dari mahasiswa yang melakukan praktik dan role 

play dari masing-masing mata kuliah tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus 

mahasiswa program studi D3 Administrasi Bisnis (semester 3) dan D4 Administrasi Bisnis 

Terapan (semester tiga) masing-masing satu kelas. Penelitian kasus atau penelitian lapangan ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif mengenai latarbelakang keadaan dan posisi saat 

ini serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Sedangkan subjek 

penelitian adalah individu dan kelompok. Penelitian  kasus merupakan penelitian mendalam 

mengenai unit sosial tertentu dimana hasil penelitian tersebut memberikan gagasan luas dan 

mendalam mengenai unit sosial tersebut.  

 Dalam penelitian ini dirancang indikator penilaian mengenai bagaimana kolaborasi 

pengetahuan terbentuk dalam proses pembelajaran menggunakan problem based learning (PBL) 

dan menghasilkan kolaborasi pengetahuan yang dapat dijadikan bahan evaluasi  mengenai cara 

pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton dan antusiastik bagi mahasiswa.  Berikut 

pemetaan dan indikator mata kuliah yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1  

Pemetaan mata kuliah di Prodi D3 Administrasi Bisnis dan D4 Administrasi Bisnis Terapan 

 

NO MATA KULIAH SEMESTER/ 

JAM/MINGGU 

TOPIK BAHASAN YANG DINILAI 

1 Pengantar Perkantoran 3 sks , 4 jm/mg a.  Etika Menelepon 

b.  Handling Guest 

c. Mail Handling 

2 Kesekretariatan 3 sks , 4 jm/mg a. Perjalanan Dinas Pimpinan 

b. Pengelolaan Rapat 

 Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berikutnya adalah indikator penilaian mengenai proses pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning) merujuk pada pendapat dari Pierce & Jones (dalam Rusman, 2012) 

ada lima aspek penilaian yang harus diperhatikan.  

 

Tabel 2 Indikator Penilaian untuk Aspek Psikomotor, Kognitif dan Afektif Mata Kuliah 

            di Prodi D3 Administrasi Bisnis dan D4 Administrasi Bisnis Terapan 

 

NO 
MATA 

KULIAH 

INDIKATOR PENILAIAN 

ASPEK YANG 

DINILAI 

PSIKOMOT

OR 
KOGNITIF AFEKTIF 

1 Pengantar 

Perkantoran 

 

a. keterlibatan : 

mempersiapkan 

siswa untuk berperan 

sebagai pemecah 

masalah dengan 

bekerjasama,  

b. inquiry dan 

investigasi dengan 

mengeksplorasi dan 

mendistribusikan 

a.persiapan 

kerja 

b. proses 

kerja 

c. hasil kerja 

d. sikap kerja 

e. waktu  

 

 

 

a. mengingat 

b. memahami 

c. 

menerapkan 

d. 

Menganalisa 

e. menilai 

f. mencipta 

a.kejujuran 

b. toleransi 

c.sopan santun 

d. percaya diri 

e. kedisiplinan 

f. 

tanggungjawa

b 

g. kerjasama 

2 

Kesekretariatan 
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informasi,  

c. performansi dengan 

menyajikan temuan,  

d. tanya jawab 

bertujuan untuk 

menguji keakuratan 

dari solusi, dan  

e. refleksi terhadap 

pemecahan masalah. 

 

 

 Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Tabel 3 Hasil Penilaian mengenai Kolaborasi Pengetahuan  

Topik Mata Kuliah Pengantar Perkantoran di Prodi D3 Administrasi Bisnis  

dan D4 Administrasi Bisnis Terapan 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
HASIL PENILAIAN KOLABORASI PENGETAHUAN 

1 Keterlibatan 

mempersiapkan siswa 

untuk berperan sebagai 

pemecah masalah 

dengan bekerjasama  

 

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas (27 orang) dibagi ke dalam 5 

kelompok (5-6 orang/kelompok) untuk memilih masalah yang 

sering terjadi dalam penangangan tamu (handling guest), 

penanganan telepon dan etika menelepon serta proses pengelolaan 

surat baik untuk surat masuk dan surat keluar baik dalam organisasi 

bisnis maupun organisasi publik.  Penunjukkan mahasiswa dalam 

masing-masing kelompok memberikan gambaran yang sebenarnya 

di dunia kerja, bahwa setiap penyelesaian pekerjaan tidak dapat 

dilakukan sendiri tetapi melibatkan orang lain sehingga tujuan 

organisasi tercapai. 

2 Inquiry dan investigasi 

dengan mengeksplorasi 

dan mendistribusikan 

informasi 

Masalah yang muncul dan dibahas di masing-masing kelompok 

dipetakan sesuai dengan topik dan teori/materi yang telah diajarkan.  

Selanjutnya dengan menggunakan teori yang telah dipilih, maka 

mahasiswa melakukan proses mencari dan berbagi informasi 

dengan anggota kelompok untuk membahas permasalahan. 

3 Performansi dengan 

menyajikan temuan 

Dalam prakteknya etika menelepon di organisasi/perusahaan 

dianggap sederhana sehingga kalimat pertama yang diucapkan 

ketika ada penelepon masuk adalah kata “hallo” dan tidak 

memberikan ucapan salam (selamat pagi, siang, sore) kepada 

penelepon atau sebaliknya.  Oleh karena itu kondisi seperti ini 

harus dilakukan perbaikan sesuai dengan standar komunikasi yang 

baik dalam menelepon. Begitu juga dalam proses penerimaan tamu. 

Sedangkan dalam prosedur surat menyurat seharusnya melakukan 

proses surat masuk dan keluar merujuk pada standar/aturan yang 

berlaku di masing-masing perusahaan atau lembaga kedinasan. 

4 Tanya jawab bertujuan 

untuk menguji 

keakuratan dari solusi, 

dan  

 

Proses tanya jawab dan diskusi dilakukan dalam menganalisis 

permasalahan yang terkait dengan proses penanganan tamu, 

penanganan surat dan etika menelepon sehingga memberikan hasil 

yang benar dan tepat. 

5 Refleksi terhadap 

pemecahan masalah 

Mahasiswa melakukan diskusi untuk menjelaskan hal-hal yang 

terkait dengan masalah yang muncul dalam proses penanganan 

tamu, penanganan surat dan etika menelepon agar menghasilkan 

kualitas kerja yang maksimal dan benar. 

 Sumber: data primer diolah, 2016 
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Tabel 4 Hasil Penilaian mengenai Implementasi Problem Based Learning  

Topik Mata Kuliah Pengantar Perkantoran di Prodi D3 Administrasi Bisnis  

dan D4 Administrasi Bisnis Terapan 

HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI PROBLEM BASED LEARNING 

PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF 

Persiapan kerja: menggunakan formulir dan 

format surat yang sudah disiapkan  

 

Mengingat 

 

 

Kejujuran: bersikap jujur 

terhadap masalah yang 

ditemui  

Proses kerja: melakukan pekerjaan penataan surat 

menyurat berdasarkan pedoman tata persuratan.  

Sedangkan dalam penanganan telepon dan tamu 

dilakukan berdasarkan etika dan standar yang 

berlaku di perusahaan/organisasi. 

Memahami Tolerasi: ditunjukkan 

dengan saling menghargai 

antar anggota kelompok  

Hasil Kerja: mahasiswa mampu mengerjakan 

prosedur surat (masuk dan keluar) ke dalam buku 

agenda dan kartu kendali.  Memproses tindak 

lanjut dalam surat dengan memperhatikan standar 

yang berlaku.  Dalam penanganan telepon, 

mahasiswa mampu mengisi lembar pesan telepon 

(LPT) sesuai dengan pesan yang disampaikan 

penelepon. Untuk penerimaan tamu, mahasiswa 

menerapkan etika menerima tamu yang 

mencitrakan positif perusahaan/organisasinya. 

Menerapkan Sopan Santun: 

menggunakan bahasa dan 

kata-kata dan sikap 

ditunjukkan dengan sopan 

Sikap Kerja: Mahasiswa melakukan kegiatan 

kerja dengan berpedoman pada etika, norma yang 

santun. 

Menganalisa Percaya Diri: ditunjukkan 

dengan rasa percaya diri 

ketika menangani tamu dan 

penelepon 

Waktu: proses penyelesaian masalah dilakukan 

tepat waktu dan sesuai dengan standar kerja 

perusahaan/organisasi. 

Menilai Kedisiplinan: disiplin 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan/masalah dan 

tepat waktu 

Mencipta Tanggungjawab: setiap 

mahasiswa menunjukkan 

tanggungjawab sesuai 

dengan peran dan tugasnya 

masing-masing 

Kerjasama: dibuktikan 

dengan saling membantu 

dalam proses penyelesaian 

masalah 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Tabel 5 Hasil Penilaian mengenai Kolaborasi Pengetahuan untuk Topik Mata Kuliah  

            Kesekretariatan di Prodi D3 Administrasi Bisnis dan D4 Administrasi Bisnis      

            Terapan 

N

O 
ASPEK YANG DINILAI HASIL PENILAIAN KOLABORASI PENGETAHUAN 

1 Keterlibatan mempersiapkan 

siswa untuk berperan sebagai 

pemecah masalah dengan 

bekerjasama.  

 

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas (27 orang) dibagi ke 

dalam 5 kelompok (5-6 orang/kelompok) untuk memilih 

masalah yang sering terjadi dalam kegiatan penyelenggaraan 

rapat di perusahaan/organisasi.  Begitu juga yang terjadi dalam 

proses perjalanan dinas pimpinan baik yang akan dilaksanakan 
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di dalam negeri maupun ke luar negeri. 

2 Inquiry dan investigasi dengan 

mengeksplorasi dan 

mendistribusikan informasi. 

Proses pengumpulan informasi dalam persiapan, pelaksanaan 

dan data untuk membuat laporan hasil penyelenggaraan rapat 

harus update dan akurat.  Dalam perjalanan dinas informasi 

diperlukan untuk memudahkan proses persiapan, pelaksanaan 

dan laporan setelah pimpinan menyelesaikan tugasnya.   

3 Performansi dengan 

menyajikan temuan. 

Dalam proses penyelenggaraan rapat, dipetakan tujuan dan 

jenis rapat, daftar hadir, agenda rapat dan dokumen penting 

lainnya yang diperlukan dalam rapat.  Untuk perjalanan dinas, 

informasi harus lengkap terkait dokumen yang harus 

dipersiapkan, dan menjawab prinsip 5W+1H. 

4 Tanya jawab bertujuan untuk 

menguji keakuratan dari 

solusi, dan  

 

Proses tanya jawab yang dilakukan dosen kepada mahasiswa, 

dan antar mahasiswa diujikan untuk mendapatkan informasi 

yang tepat dan akurat dalam pemecahan masalah. 

5 Refleksi terhadap pemecahan 

masalah. 

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk membat solusi 

terhadap masalah yang muncul dalam proses penyelenggaraan 

rapat dan perjalanan dinas pimpinan dengan merujuk pada 

pembekalan materi/teori yang telah dibahas bersama-sama. 

 Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Tabel 6 Hasil Penilaian mengenai Implementasi Problem Based Learning  

Topik Mata Kuliah Kesekretariatan di Prodi D3 Administrasi Bisnis  

dan D4 Administrasi Bisnis Terapan 

HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI PROBLEM BASED LEARNING 

PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF 

Persiapan kerja: Mahasiswa melakukan 

persiapan dokumen yang digunakan 

dalam penyelenggaraan rapat dan 

perjalanan dinas pimpinan 

 

Mengingat 

 

 

Kejujuran ditunjukkan dengan 

membuat notulen hasil rapat.  

Sedangkan untuk perjalanan dinas 

ditunjukkan dengan membuat 

laporan hasil perjalanan dinas 

termasuk kwitansi pembayaran 

untuk akomodasi dan biaya 

pengeluaran lainnya. 

Proses kerja: mahasiswa melakukan 

kegiatan sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan yang melakukan rapat dan 

menyiapkan checklist dokumen untuk 

perjalanan dinas pimpinan. 

Memahami Toleransi dilakukan mahasiswa 

dalam proses kerjasama 

menyelesaikan pekerjaan/tugas. 

Hasil Kerja: adanya notulen rapat dan 

tindak lanjut hasil rapat serta itinerary 

perjalanan dinas yang jelas dan 

dokumen perjalanan lengkap. 

Menerapkan Sopan Santun ditunjukkan dengan 

pemilihan kalimat  dalam 

penulisan notulen rapat, itinerary 

perjalanan dinas dan laporan hasil 

perjalanan dinas. 

Sikap Kerja: mahasiswa menunjukkan 

sikap kerja yang teliti, rapih, benar dan 

tepat sesuai standar prosedur kerja 

perusahaan/organisasi. 

Menganalisa Percaya diri ditunjukkan 

mahasiswa dengan melakukan 

pekerjaan membantu pelaksanaan 

rapat serta menyiapkan dokumen 

perjalanan dinas pimpinan. 

Waktu: mahasiswa mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang telah disediakan sehingga 

Menilai Kedisiplinan ditunjukkan 

mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan pekerjaan sesuai dengan 
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efektif dan efisien. instruksi yang diberikan. 

Mencipta 

Tanggungjawab ditunjukkan 

dengan hasil kerja yang benar dan 

tepat. 

Kerjasama dilakukan mahasiswa 

pada saat menyelesaikan 

permasalahan dalam pekerjaan. 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

 

Berdasarkan matriks tabel di atas maka konsep pembelajaran menggunaan problem 

based learning pada mata kuliah Pengantar Perkantoran dan Kesekretariatan yang diberikan 

pada semester dua dan tiga menunjukkan bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk 

melakukan kegiatan/pekerjaan kantor yang sebenarnya nanti terjadi di kantor/perusahaan. 

Mahasiswa diberikan latihan bagaimana melakukan pemecahan atas masalah yang dihadapi 

terkait prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar, penanganan telepon dan penanganan 

tamu yang datang ke kantor.  Selain itu mahasiswa diberikan kesempatan melakukan proses 

persiapan penyelenggaraan rapat mulai dari persiapan, pelaksanaan serta membuat notulen 

rapat.  Untuk perjalanan dinas pimpinan maka mahasiswa harus mampu membuat itinerary, 

checklist dan persiapan dokumen penyelenggaraan perjalanan dinas baik untuk di dalam negeri 

maupun ke luar negeri. Peran dosen dalam proses pembelajaran PBL adalah sebagai fasilitator 

dan memberikan arahan serta evaluasi atas hasil kerja dari masalah yang dapat diselesaikan oleh 

mahasiswa tepat waktu. 

 

KESIMPULAN 

 

Konsep problem based learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang tepat 

digunakan di pendidikan vokasi (politeknik) dan relevan dengan tujuan pendidikan vokasi yang 

menitikberatkan lebih banyak pada pendidikan praktek disamping teori.  Problem based learning 

memberikan uraian rinci terkait aspek penilaian yang mewakili aspek: psikomotor 

(keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap). 

Penerapan problem based learning pada topik mata kuliah Pengantar Perkantoran dan 

Kesekretariatan menujukkan bahwa mahasiswa sudah dikondisikan dengan situasi kerja yang 

sebenarnya di kantor/perusahaan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut 

untuk mengaplikasikan teori berupa materi yang telah diajarkan sebelumnya di kelas.  

Implementasi dari konsep problem based learning memberikan bekal kepada mahasiswa untuk 

menjadi lulusan yang siap kerja, kompeten dan profesional. 

 

SARAN 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam proses implementasi problem based 

learning di politeknik harus terus dikembangakan dengan melibatkan pihak industri, pemerintah 

dan asosiasi profesi di dalam penyelenggaraan perkuliahan tidak hanya di kampus tetapi juga di 

luar kampus.  Untuk melengkapi dan menyempurnakan pola revitalisasi pendidikan vokasi dan 

politeknik maka konsep teaching industry dan teaching factory menjadi pilihan yang tepat untuk 

diadopsi dalam sistem pembelajaran di Politeknik Negeri Jakarta khususnya dan Politeknik di 

Indonesia pada umumnya. 
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ABSTRACT 

This study is about the Influence Quality Of Work Life and Organizational Commitment 

on Employee Performance With Organizational Citizenship Behavior As an intervening 

variable At Hotel Amanda Hills Bandungan. This study was conducted to determine the 

factors that affect employee performance and test variables Organizational Citizenship 

Behavior As an intervening variable. 

This type of research is explanatory research study or explanation. The population in this 

study were employees of Hotel Amanda Hills Bandungan as many as 40 people. Sampling 

technique uses the entire population census is used as a sample so that the sample of 40 

people. Methods of data collection using questionnaires, while data analysis technique used is 

the test of validity, reliability, t test, F test, the coefficient of determination, regression analysis 

and path analysis. Calculations in this study using SPSS for windows.  

The calculations show that there are significant Quality Of Work Life and Organizational 

Commitment on Organizational Citizenship Behavior and Performance Employees, the result 

of calculation of the path analysis showed that mediates the effect of Organizational 

Citizenship Behavior Quality of Work Life of the performance and do not mediate the effect of 

the influence of Organizational Commitment to Performance. Advice given is the company 

should maintain Quality Of Work Life problems because it has a large palng influence and 

improve organizational commitment because it has little influence.  

 

Keywords : Quality Of Work Life, Organizational Commitment, Organizational Citizenship 

Behavior, Employee Performance Top of Form 

 

 
PENDAHULUAN 

Investasi di bidang sumber daya manusia mutlak dilakukan karena faktor sumber daya 

manusia, sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dikelola. Untuk mencapai 

keberhasilan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

mencapai kinerja yang optimal.menurut Mangkunegara (2004)Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut (Nawawi:2001) QWL yang sering disebut dengan Kualitas Kehidupan Kerja 

merupakan “Program yang mencakup cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan 

menciptakan pekerjaan yang lebih baik”. Dimana Quality of  Work Life juga merupakan 

pendekatan manajemen yang terus menerus diarahkan pada peningkatan kualitas kerja. 

Kinerja yang baik dapat terbentuk dengan adanya komitmen dari individu.Komitmen 

Organisasi adalah suatu konstruk psikologis yang merupakan karakterisitik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan 

individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi (Allen&Mayer,1997). 

mailto:Ismadiwatirahma@gmail.com
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Organ (1988) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang bersifat bebas 

(discretionary), yang tidak secara langsung mendapat penghargaan dari system imbalan 

formal, dan yang secara keseluruhan mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa permasalahan diantaranya seperti 

terdapat beberapa fasilitas bagi karyawan yang masih terlihat kurang memadai sebagai 

contoh fasilitas komputer yang ada perlu ditambah jumlahnya, sehingga setiap karyawan 

yang akan bekerja bisa bekerja dengan efektif karena bekerjanya lebih cepat dan efisien 

menggunakan system pada komputer yang sudah diterapkan. Maka disajikan tabel 

 

Tabel 1 

Daftar Penunjang KerjaTahun 2015 

NO Nama Barang Jumlah Kondisi Keterangan 

1 Komputer 5 Baik Perlu diganti model baru 

2 Mesin Absen 1  Perlu diganti model baru 

3 ATK  Lengkap Mencukupi 

4 Meja dan Kursi 10  Mencukupi 

5 Sound system 5  Mencukupi 

Sumber: Hotel Amanda Hills Bandungan,2015 

 

Pekerja adalah penggerak utama dalam kegiatan produksi. Pada hotel Amanda Hills 

terdapat perputaran keluar masuknya karyawan dengan cukup meningkat dan ini akan 

menggambarkan menurunnya komitmen mereka.Hasil produksi yang stabil dan maksimal 

tidak terlepas dari faktor komitmen karyawan yang tinggi terhadap perusahaan. Berikut 

disajikan data turnover karyawan pada Amanda Hills hotel. 

            Tabel 2 

Turnover Karyawan hotel Amanda Hills Bandungan Tahun 

2011-2014 

Tahun Jumlah Karyawan 

Masuk Keluar 

2011 1 1 

2012 - - 

2013 1 1 

2014 - 1 

Sumber: Amanda Hills hotel,2015 

 
hotel Amanda Hills mengalami penurunan dari tahun ke tahun.   berikut ini disajikan 

dataPerjalanan  data  pelanggan  yang  menginap  di  Amanda  Hills  hotel  pada  tahun  

2012-2014 dijelaskan pada tabel di bawah ini yaitu: 

 

Tabel 3 

Data Penjualan Kamar Amanda Hills Hotel 
 

Tahun Target 

Penjualan 
Jumlah kamar 

yang terjual 

Presentase 

Pencapaian Target 

Presentase 

Perubahan 

2012 30658 26.555 86,61% - 

2013 36353 20.961 57,65% -28,96% 

2014 41913 22.357 53,38% -4,27% 

Sumber : Amanda Hills hotel,2015 
 

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelanggan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 28,96% dari pencapaian target oleh perusahaan, 

pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,27%. 
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Untuk mendukung data yang berhubungan dengan data penjualan kamar, diketahui 

adanya keluhan atau komplain dari beberapa tamu hotel terhadap kualitas pelayanan. Data 

komplain disajikan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  komplain  yang  

terjadi  pada  Amanda  Hills Semarang. Data komplain disajikan dalam table sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Daftar Komplain pada Amanda Hills hotel Tahun 

2012-2014 
 

No Bulan Komplain 

Tahun 2012 

(%)  Komplain 

Tahun 2013 

(%) Komplain 

Tahun 2014 

( % )  

1 Januari 5 11,6% 2 4,7% 6 12% 

2 Februari 5 11,6% -  5 10 % 

3 Maret 4 8% 5 11,6% 2 14% 

4 April 3 7,0% 4 9,3% 4 8 % 

5 Mei -  - 7 16,3% 2 4 % 

6 Juni 5 11,6% 5 11,6% 5 10 % 

7 Juli 3 7,0% 6 14,0% 8 16 % 

8 Agustus 4 9,3% 3 7,0% -  - 

9 September 7 16,3% 5 11,6% 6 12 % 

10 Oktober 6 14,0% 3 7,0% 4 8 % 

11 November 1 2,3% 5 11,6% 2 4 % 

12 Desember - 7,0% 2 4,7% 6 12 % 

 Jumlah 43 100  % 47 100  % 50 100 % 

Sumber: Hotel Amanda Hills Bandungan,2015 

 

Dilihat pada Tabel 4, dari tahun 2012 hingga tahun 2014 terus terjadi 

peningkatan komplain pelanggan. Pada tahun 2012 sebanyak 43 komplain dalam setahun, 

kemudian pada tahun 2013  terdapat  peningkatan  komplain  sebanyak  47  orang,  dan  

pada  tahun  2014  terdapat  50 komplain. Dan komplain tertinggi terdapat pada tahun 

2014 pada bulan Juli yaitu sebanyak 16%. 

Tabel 5 

Daftar Jenis Komplain Tamu 

No Jenis Komplain Januari-Juni Presentase (%) 

1 Fasilitas kurang baik 9 16,98 

2 Keterlambatan pesanan 12 22,64 

3 Salah mengirimkan pesanan 7 13,21 

4 Kebersihan 9 16,98 

5 Kerapian 8 15,09 

6 Cara berkomunikasi 8 15,09 

 Total 53 100 

Sumber: Hotel Amanda Hills Bandungan,2015 

 

Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan seorang karyawan dalam kerjanya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) 

baik dalam kualitas atau kuantitas yang dicapai individu persatuan waktu dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

kinerja  erat  kaitannya  dengan  pengadaan  penilaian  terhadap  pekerjaan  karyawan  

sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Berikut adalah data 

penilaian kinerja karyawan : 
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A 22 55,00% 20 50,00% 

B 10 25,00% 7 17,50% 

C 8 20,00% 13 32,5% 

D - - - - 

E - - - - 

Jumlah 40 100 40 100 

 

Tabel 6 

Data Penilaian Kinerja Karyawan Amanda Hills Hotel Periode 2014-2015 

Nilai 
  2014  2015   

  Karyawan  %  Karyawan  %   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 

 

Nilai Rentang Nilai Keterangan 

A n ≥ 80 Sangat Baik 
B 70 ≥ n ≤ 80 Baik 

C 60 ≥ n ≤ 69 Cukup 

D 50 ≥ n ≤ 59 Kurang 

E n ≤ 50 Sangat Kurang 

Sumber : Amanda Hills Hotel, 2015 
 

Berdasarkan tabel data kinerja, menunjukkan pada tahun 2014 pencapaian kinerja 

tertinggi dicapai 22 orang karyawan dengan nilai A berjumlah 55,00 persen dan terendah 

nilai C sebanyak 8 orang karyawan mencapai 20,00 persen. Sedangkan pada tahun   

2015kinerja karyawan tertinggi dicapai oleh 20 orang karyawan dengan nilai A dimana 

pencapaiannya sebesar 50,00 persen dan terendah dicapai 7  orang dengan pencapaian sebesar 

17,50 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan karyawan ,ketelitian dan 

ketepatan waktu dalam bekerjabelum bisa tercapai dan belum dapat dikerjakan dengan 

optimal. 

Data kinerja karyawan dinilai dengan kriteria efektifitas kerja karyawan, kualitas 

pelayanan karyawan ,ketelitian karyawan dalam bekerja dan ketepatan waktu dalam bekerja 

belum bisa tercapai dan belum dapat dikerjakan dengan optimal. Data perbandingan 

penilaian kinerja selama dua tahun tersebutterjadi penurunan yang memperoleh nilai A dan 

B masing-masing sebesar 5,00 persen dan 7,50 persen. Data perbandingan penilaian kinerja 

selama dua tahun ini dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan Amanda Hills Hotelselama 

dua tahun berturut-turut yang memperoleh nilai C mengalami peningkatan, dan yang 

memperoleh nilai A  dan B mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal  ini  menunjukkan  

bahwa  kinerja  karyawan  Amanda  Hills  Hotelbelum  dapat  menjalankan kinerjanya 

dengan baik. 

Permasalahan selanjutnya pada Hotel Amanda Hills adalah  kurangnya kerjasama antar 

karyawan. Organisasi pada umumnya harus percaya untuk mencapai keunggulan harus 

mengusahakan kinerja individual yang setinggi tingginya. Hasil penelitian 

menunjukkan,manajer menilai adanya  saling ketergantungan tugas dan unit tanggung jawab 

sehingga pentingnya OCB dalam evaluasi mereka secara keseluruhan dan kinerja pegawai. 

Hasil menunjukkan saling ketergantungan tugas dapat mempengaruhi pentingnya dikaitkan 

dengan OCB. 

 
Perumusan Masalah 

Terkait adanya perkembangan pariwisata didaerah Semarang khususnya di Bandungan 

tentunya menuntut para pelaku bisnis perhotelan untuk meningkatkan fasilitas dan juga kinerja 

manajemennya sehingga mampu menarik minat para pelanggan. Adanya persaingan yang kian 

ketat pada bisnis perhotelan sehingga menuntut para karyawan mampu bersaing dan juga 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

149 

mampu meningkatkan kinerjanya sehingga akan mempermudah mencapai tujuan organisasi 

dan juga dapat meningkatkan minat pelanggan untuk menggunakan jasa penginapan di hotel 

Amanda Hills. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih dibutuhkannya adanya kualitas 

kehidupan kerja karyawan yang lebih baik dan juga dibutuhkan adanya tingkat loyalitas yang 

lebih sehingga mampu meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi selain itu juga 

masih terdapat adanya kesenjangan kerja antar pegawai. Berdasarkan permasalahan di atas 

maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Quality of Work Life berpengaruh terhadap OCB karyawan pada Hotel Amanda 

Hills Bandungan? 

2. Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap OCB karyawan pada Hotel 

Amanda Hills Bandungan? 

3. Apakah Quality of Work Lifeberpengaruh terhadap Kinerja karyawan pada Hotel 

Amanda Hills Bandungan? 

4. Apakah  Komitmen  Organisasional  berpengaruh  terhadap  Kinerja  karyawan  pada  

Hotel Amanda Hills Bandungan? 

5. Apakah OCB berpengaruh terhadap Kinerja karyawan pada Hotel Amanda Hills 

Bandungan? 

6. Apakah OCB memediasi pengaruh Quality of Work Life terhadap kinerja karyawan 

pada Hotel Amanda Hills Bandungan? 

7. Apakah OCB memediasipengaruh Komitmen Organisasional terhadap kinerja karyawan 

pada Hotel Amanda Hills Bandungan? 

 

KERANGKA TEORI 

Teori  utama  (grand  theory)  yang  menaungi  variabel-variabel  penelitian  ini  yakni  

teori  perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari dampak 

perorangan, kelompok, 

sistem atau struktur pada perilaku  organisasi  dengan  tujuan  mengaplikasikan  

pengetahuan untuk memperbaiki efektifitas organisasi (Robbins, 2006) 

 

Quality Of Work Life 
Menurut Robbin (2007) kualitas kehidupan kerja merupakan sebuah proses dimana organisasi 
memberi respon pada kebutuhan karyawan dengan cara mengembangkan mekanisme untuk 
mengijinkan para karyawan memberikan sumbang saran penuh dan ikut serta mengambil 
keputusan dan mengatur kehidupan kerja mereka dalam suatu perusahaan. 

 
Komitmen Organisasi  

Menurut Susan and Wright (2001), komitmen didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi 

individu yang berada dalam sebuah organisasi. 
 

Organizational Citizenship Behavior  

Menurut Luthan (2006) dasar kepribadian untuk OCB merefleksikan ciri posisi karyawan 

yang kooperatif, suka menolong, perhatian dan bersungguh- sungguh. 

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory research. 

ini ditujukan   untuk   mengetahui   besar   kecilnya   pengaruh   antara   variable   

independen   dengan variable dependen.Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan hotel 

Amanda Hills Bandungan yang jumlahnya diketahui 40 orang..Jumlah sampel 40. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel sensus yaitu seluruh populasi 

dijadikan sebagai sampel. Instrumen penelitian menggunakan     kuesioner     dengan     

pertanyaan     terbuka     dan     skala     likert     dari     1-5. Teknik analisis dengan 

menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18.0 yang terdiri dari:uji validitas, 
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uji reliabilitas, uji korelasi, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, regresi linier 

berganda, uji t, uji F dan Path Analysis. 

 

HASIL 

 

Tabel 7 
Rekapitulasi Hasil Analisis Data 

 

Uji Hipotesis Korelasi (R) 
Koefisien 

Determinasi (R2) 

Koefisien Regresi 

sederhana/Berganda 
t/F hitung Sig Kesimpulan 

QWL-OCB 0,834 0,696 0,697 9,335 0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

KO→ OCB 0,509 0,259 0,619 3,642 0,01 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

QWL→ Kinerja 0,816 0,666 0,796 9,335 0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

KO-Kinerja 0,565 0,319 0,802 4,219 0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

 
OCB-Kinerja 

0,874 0,764 1,020 11,085 0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

QWL,KO-OCB 0,860 0,739 0,626 52,487 0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

QWL,KO,OCB- 

Kinerja 
0,902 0,813 0,306 52.132 0,00 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

 

Tabel 8 

Rekapitulasi Pengaruh Langsung dan Tak Langsung 
 

No Variabel Besarnya Pengaruh Hubungan Keterangan 

Langsung Tidak Langsung 

1 QWL-OCB 0,749    
2 QWL-Kinerja 0,314    
3 KO-OCB 0,181    
4 KO-Kinerja 0,173    
5 OCB-Kinerja 0,520    
6 QWL-OCB-Kinerja 0,314 0,389 Tak Langsung>Langsung Memediasi 

7 KO-OCB-Kinerja 0,181 0,116 Tak Langsung<Langsung Tidak Memediasi 

 

 
Gambar 1 

Pengaruh Quality Of Work Life, dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan dengan 

Organizational Citizenship Behaviorsebagai Variabel Intervening 

 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

151 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Organizational Citizenship Behavior(OCB) 

merupakan mediasi dari hubungan Quality Of Work Lifeterhadap Kinerja Karyawan karena 

pengaruh Tak langsung 0,389 > dari langsung 0,314. Sedangkan variabel Organizational 

Citizenship Behavior(OCB) bukan merupakan mediasi dari hubungan Komitmen Organiasi(KO) 

terhadap Kinerja Karyawan karena pengaruh Tak langsung 0,116< dari langsung 0,181. 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan di paparkan pembahasan tentang hasil analisis yang telah di 

lakukan. Setelah  melakukan  hasil uji analisis jalur  dan telah  dibuat juga  mengenai  

interpretasi dari  hasil tersebut.Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara Quality of Work Life terhadap Organizational Citizenship Behavior telah 

terbukti,melalui penelitian dengan hasil koefisien determinasi 0,696 atau 69,6% yang 

menunjukkan bahwa QWL berpengaruh terhadap OCB. Sehingga hipotesis pertama yang 

berbunyi “terdapat pengaruh Quality of Work Life terhadap Organizational Citizenship 

Behavior” diterima. Berdasarkan hipotesis yang pertama,dapat diketahui bahwa Quality of 

Work Life berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavio. Secara umum, 

Quality of Work life pada hotel Amanda Hills termasuk kedalam kategori kuat dan memiliki 

pengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior.Quality of Work Life memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, artinya 

peningkatan Quality of Work Lifeakan meningkatkan Organizational Citizenship Behaviordan 

penurunan Quality of Work Lifeakan menurunkan Organizational Citizenship Behavior. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kashani (2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara Komitmen Organisasional terhadap Organizational Citizenship Behavior telah 

terbukti melalui hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,259 atau 25,9%. 

Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi “terdapat pengaruh antara komitmen organisasional 

terhadap organizational citizenship behavior”  diterima.Berdasarkan  hipotesis  yang  

kedua,dapat  diketahui  bahwa  Komitmen Organisasional berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior.Secara umum, Komitmen Organisasional pada hotel 

Amanda Hills termasuk kedalam kategori sedang dan memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior.Komitmen organisasi memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, artinya peningkatan  komitmen  

organisasi  akan  meningkatkan  Organizational  Citizenship  Behavior dan penurunan  

komitmen  organisasi  akan  menurunkan  Organizational  Citizenship  Behavior.  Hal  ini 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bakhshi (2011). 
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Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  Quality  of  Work  Life  

terhadap kinerja. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Quality of 

Work Life terhadap  Kinerja  karyawan  telah  terbukti  melalui  hasil  perhitungan  koefisien  

determinasi  yaitu sebesar 0,666 atau 66,6%. Sehingga hipotesis ketiga yang berbunyi “terdapat 

pengaruh antara Quality of Work Life terhadap Kinerja karyawan” diterima.Berdasarkan 

hipotesis yang ketiga, dapat diketahui bahwa Quality of Work Life berpengaruh positif 

terhadap  Kinerja. Secara  umum, Quality of Work Life pada hotel Amanda Hills termasuk 

kedalam kategori kuat dan memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja. Quality of Work Life 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja, artinya peningkatan Quality of 

Work Lifeakan meningkatkan kinerja dan penurunan Quality of Work Life akan menurunkan 

kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jana & Nella (2014). 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  komitmen  organisasi  

terhadap kinerja. Hipotesis   keempat   yang   menyatakan   bahwa   terdapat   pengaruh   antara   

Komitmen Organisasional  terhadap  Kinerja  karyawan  telah  terbukti  melalui  hasil  

perhitungan  koefisien determinasi yaitu sebesar 0,565 atau 56,5%. Sehingga hipotesis keempat 

yang berbunyi “terdapat pengaruh   antara   Komitmenterhadap   Kinerja   karyawan”   

diterima.Berdasarkan   hipotesis   yang keempat,dapat diketahui bahwa Komitmen Organisasi 

berpengaruh positifterhadap Kinerja. Secara umum, Komitmen Organisasi pada hotel Amanda 

Hills termasuk kedalam kategori sedang dan memiliki pengaruh positif terhadap 

Kinerja.Komitmen organisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja, 

artinya peningkatan komitmen organisasi akan meningkatkan kinerja dan penurunan komitmen 

organisasi akan menurunkan kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Negin (2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Organizational Citizenship 

Behavior terhadap kinerja. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja karyawan telah terbukti melalui hasil 

perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 0,764 atau 76,4%. Sehingga hipotesis kelima 

yang berbunyi “terdapat pengaruh  antara  Organizational  Citizenship  Behaviorterhadap  

Kinerja  karyawan” diterima.Berdasarkan hipotesis yang kelima,dapat diketahui Organizational 

Citizenship Behaviorberpengaruh positifterhadap Kinerja. Secara umum, Organizational 

Citizenship Behavior pada hotel Amanda Hills termasuk kedalam kategori kuat dan memiliki 

pengaruh positif terhadap Kinerja.Organizational Citizenship Behavior memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja, artinya peningkatan Organizational Citizenship 

Behavior akan meningkatkan kinerja dan penurunan Organizational Citizenship Behavior akan 

menurunkan kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lelei Joy 

(2015). 

Terdapat  pengaruh  Quality  Of  Work  Life  dan  Komitmen  Organisasional  terhadap  

Kinerja Karyawan terbukti dengan hasil koefisien determinasi 73,9%. Artinya, variabel 

Organizational Citizenship Behavior dapat dijelaskan oleh variabel Quality Of Work Life dan 

Komitmen Organisasional. Apabila kedua variabel tersebut digabung, maka akan membuat 

pengaruh terhadap Organizational  Citizenship  Behavior  semakin  kuat.  Dapat  diketahui  

dalam  penelitian  ini  bahwa Quality  Of  Work  Life  yang  berkembang  di  perusahaan  

terbentuk  sebuah  kualitas  kerja  yang mendukung dan memberikan karyawan menjadi 

nyaman dan dan menghasilkan kinerja yang baik. Sedangkan komitmen yang timbul dalam diri 

karyawan akan berpengaruh terhadap keyakinan dan tanggung jawab untuk memberikan hasil 

kerja terbaik bagi karyawan.Sedangkan Organizational Citizenship Behavior itu sendiri 

merupakan sifat yang sangat baik apabila dimiliki oleh karyawan. Jadi apabila Quality Of 

Work Life dan Komitmen Organisasional sudah dimiliki oleh karyawan meningkat, maka 

otomatis Organizational Citizenship Behavior juga semakin meningkat. 

Terdapat  pengaruh  Quality  of  Work  Life  dan  Komitmen  Organisasional  Terhadap  

Kinerja karyawan, ini dibuktikan dengan perhitungan Koefisien Determinasi sebesar 81,3%. 

Artinya, Kinerja dapat dijelaskan dengan peningkatan Quality of Work Life dan Komitmen 

Organisasional. Apabila kedua variabel ini digabungkang, maka Kinerja karaywan juga akan 
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menjadi lebih baik karena karyawan memiliki komitmen yang baik dan di dukung oleh Quality 

Of Work Life yang baik pula. 

Berdasarkan   hasil   penelitian,   dapat   diketahui   bahwa   variabel   yang   paling   

dominan mempengaruhi  kinerja  karyawan  adalah  variabel  Quality  Of  Work  Life.  Hal  ini  

dapat dibuktikan dengan hasil uji regresi Linier Berganda dimana besaran koefisien variabel 

Quality Of Work Life terhadap Kinerja adalah sebesar 0,749. Sementara variabel terendah yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah variabel Komitmen Organisasi dengan nilai koefisien 

regresi 0,181. 

Hasil perhitungan path analysis menunjukkan bahwa Organizational Citizenship 

Behavior memediasi pengaruh Quality of Work Life terhadap Kinerja.Peningkatan kinerja 

mampu dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kualitas kehidupan kerja yang 

diasumsikan sebagai persepsi mengenai  keadaan  fisik  dan  mental  kerja  karyawan  terhadap  

perusahaannya,  guna  mewujudkan kinerja yang diharapkan tentunya dibutuhkan rasa dedikasi, 

dimana rasa ini sebagai wujud dari partisipasi karyawan terhadap perusahaannya. Perilaku 

OCB mengindikasikan rasa dedikasi karyawan terhadap  perusahaannya  dengan  tanpa  

melihat  imbalan  yang  diperoleh,  sehingga  dengan  adanya kualitas  kehidupan  kerja  yang  

terjamin  yang  akan  menimbulkan  perilaku  OCB  sebagai  bentuk dedikasi terhadap 

perusahaan tentunya akan meningkatkan kinerja yang dicapai. 

Organizational Citizenship Behavior memediasi pengaruh Quality of Work Lifeterhadap 

Kinerja.Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  peningkatkan  kinerja  sebaiknya  

dilakukan melalui peningkatkanOrganizational Citizenship Behavior yang kemudian akan 

meningkatkan Quality of Work Life dan akhirnya berdampak pada peningkatan Kinerja. 

Hasil perhitungan path analysis menunjukkan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior tidak memediasi pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kinerja. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses peningkatkan kinerja tidak harus dilakukan 

melalui peningkatkan Organizational Citizenship Behavior melainkan langsung pada 

peningkatan komitmen organsisasi yang berdampak pada peningkatan Kinerja. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan Hasil penelitian diketahui persepsi karyawan terhadap Quality Of Work Life 

pada hotel Amanda Hills adalah kuat. Namun masih terdapat indikator yang dibawah rata 

rata mengenai indikator saling membantu dan perhatian terhadap kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Quality Of Work Life berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

karyawan. 

2. Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Quality  of  

Work  Life terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 30,4%. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persepsi karyawan terhadap Komitmen organisasi 

pada hotel Amanda Hills Bandungan adalah sedang, namun terdapat inidkator yang 

dibawah rata rata mengenai percaya terhadap loyalitas. Hal ini dikarenakan mereka 

mendapatkan tawaran di perusahaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan 

nilai koefisien determinasi 31,9%. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh antara komitmen organisasi 

dengan Organizational Citizenship behavior  pada hotel Amanda Hills Bandungan dengan 

nilai koefisien determinasi sebesar 25,9%. 

5. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persepsi karyawan terhadap  Organizational 

Citizenship Behavior   pada hotel Amanda Hills Bandungan adalah sedang,namun masih 

terdapat indikator yang berada dibawah rata rata mengenai Sering mengeluh, Bekerja 

lembur dan meluangkan waktu hal ini dikarenakan ada karyawan yang belum mampu 

menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sehingga masih sering mengeluh dan kadang 
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tidak ingin bekerja lembur dikarenakan tanggungan keluarganya. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Organizational Citizenship 

Behavior   terhadap Kinerja karyawan dengan nilai koefisien determinasi 76,4%. 

6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara Quality of 

Work Life dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada 

Hotel Amanda Hills Bandungan Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 73,9% 

7. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara Quality of 

WorkLife dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Organizational Citizenship Behavior dengan nilai koefisien determinasi sebesar 81,3%. 

8. Berdasarkan hasil uji analisis jalur dapat diketahui bahwa variabel Organizational 

Citizenship Behavior  memediasi terhadap  variabel  kinerja  karyawan  secara  parsial.  

Hal ini  menunjukkan bahwa variabel Quality of work life dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja tetap signifikan dengan mediasi atau tanpa mediasi variabel 

Organizational Citizenship Behavior. 

  

 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Quality  Of  Work  Life  berpengaruh  terhadap  

Kinerja karyawan. Oelh karena itu, perlu ditingkatkan saling membantu dalam sesama 

karyawan untuk lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan mencanangkan kesadaran dalam 

diri karyawan masing masing untuk  memperhatikan  apa  yang  menjadi  tugas  mereka  

sesuai  job  description  masing masing dan lebih bertanggung jawab.misalnya dengan 

memberikan pelatihan dan motivasi bagi karyawan agar lebih bekerja dengan baik. 

2. Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   komitmen   organisasi   berpengaruh   terhadap   

kinerja karyawan. Oleh karena itu,guna meningkatkan kinerja karyawan hotel Amanda 

Hills Bandungan maka perlu menurunkan tingkat kemungkinan karyawan untuk keluar 

atau pindah dari perusahaan. Misalnya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan 

karyawan melalui pemberian bonus atau peningkatan  gaji  karyawan  sehingga  karyawan  

merasa  lebih  dihargai  bekerja  di  peruahaan tersebut. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organizational Citizenship Behavior berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, guna meningkatkan kinerja karyawan maka 

perlu  menurunkan sifat sifat yang sering mengeluh dan kecenderungan bahwa karyawan 

tidak ingin bekerja lembur atau mengambil resiko. Misalnya dengan cara melakukan 

kegiatan yang bisa megakrabkan diri dengan anggota karyawan lainnya. Seperti 

melakukan permainan kerjasama tim sehingga mereka lebih terbangun kekeluargaannya 

dan diberikan penghargaan apabila karyawan berhasil mencapai target yang diinginkan 

perusahaan. Dan juga karyawan diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi 

memberikan usulan dalam proses pengambilan keputusan agar karyawan merasa terlibat 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  variabel  paling  dominan  yang  

mempengaruhi kinerja karyawan adalah Quality Of Work Life. Oleh karena itu, apabila 

perusahaan ingin lebih meningkatkan  kinerja  karyawan,  maka  peruahaan  dapat  

melakukannya  dengan  lebih memperhatikan Quality of Work Life (Kualitas kerja) yang 

berkembang pada hotel Amanda Hills Bandungan. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep kesederhanaan dalam pembuatan SAK 

ETAP, sebagai sarana untuk mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan yang 

akan selalu berkaitan dengan ketentuan akuntansi yang diterapkan pemerintah berkaitan 

perhitungan Penghasilan Kena Pajak, dalam hal ini Pajak Penghasilan, atau yang banyak dikenal 

sebagai akuntansi pajak. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK ETAP (SAK untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik) dan SAK EAP (SAK untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik). 

Penggunaan SAK ETAP maupun SAK EAP akan selalu berkaitan dengan ketentuan akuntansi 

yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan Penghasilan Kena Pajak, atau yang banyak dikenal 

sebagai Akuntansi Pajak. Keterkaitan tersebut mengakibatkan pengguna SAK ETAP untuk 

melakukan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus 

sebagai badan penyusun standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan IAI menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. 

 

Kata Kunci : SAK ETAP, Pajak Penghasilan, UMKM 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the concept of simplicity in manufacturing SAK ETAP, as a 

means to facilitate SMEs in financial reporting that will always be associated with the 

accounting rules applied by the government related to the calculation of taxable income, in this 

case the income tax, or widely known as tax accounting. 

Financial Accounting Standards (GAAP) divided into SAK ETAP (SAK to Entities Without 

Public Accountability) and EAP SAK (SAK to Entities with Public Accountability). The use of 

SAK and SAK ETAP EAP will always be associated with the accounting rules adopted by the 

government on taxable income, or widely known as Tax Accounting.  

The linkage resulted SAK ETAP users to perform fiscal correction in the calculation of 

taxes. Indonesian Institute of Accountants (IAI) in his capacity as a professional organization as 

well as financial accounting standard setters body through the Financial Accounting Standards 

Board IAI preparing accounting standards in accordance with the characteristics of SMEs.  

 

Keywords: SAK ETAP, Income Taxes, SMEs 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Muljono (2012:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas 

publik (Paragraf 1.1). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK ETAP 

mailto:safrinanoor.99@gmail.com
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(SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan SAK EAP (SAK untuk Entitas dengan 

Akuntabilitas Publik). Perusahaan pengguna SAK juga akan dibedakan sebagai perusahaan 

dengan laporan keuangan entitasnya tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan laporan keuangan 

entitasnya dengan akuntabilitas publik (EAP). Penggunaan EAP diantaranya mencakup 

perbankan dan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. ETAP sendiri lebih 

diarahkan untuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah, atau yang biasa disebut dengan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang kesulitan dalam menerapkan SAK secara 

penuh. 

Pemisahan antara SAK ETAP dan SAK EAP diharapkan dapat  menyegerakan 

konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh. Penggunaan SAK ETAP maupun 

SAK EAP akan selalu berkaitan dengan ketentuan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah 

berkaitan Penghasilan Kena Pajak, atau yang banyak dikenal sebagai Akuntansi Pajak. 

Keterkaitan tersebut mengakibatkan pengguna SAK ETAP untuk melakukan koreksi fiskal 

dalam perhitungan pajak. Sesuai dengan UU KUP, diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib 

mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menanda tangani serta menyampaikan 

kepada kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar. SPT tahunan Wajib Pajak 

yang wajib menyelenggarakan pembukuan wajib melampirkan laporan keuangan masing-

masing wajib pajak. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim 

digunakan di Indonesia. Dengan berlakunya SAK ETAP, maka penghitungan penghasilan kena 

pajak masing-masing wajib pajak yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dihitung dengan 

memperhatikan ketentuan pada SAK ETAP.  

Masalah kebijakan perpajakan tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi sangat penting. 

Mengapa menjadi penting? Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang berhubungan 

dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, aspek perpajakan perlu dikelola dengan baik oleh 

pemerintah dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.  

Sebagai fungsi reguler, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu 

ekstensifikasi dan intensifikasi. Langkah ekstensifikasi, dilakukan dengan peningkatan 

penerimaan pajak dengan cara menggali atau memperluas obyek-obyek pajak baru melalui 

perubahan perundang-undangan. Sedangkan langkah intensifikasi ditempuh melalui perbaikan 

kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Dari 

sudut pandang ini, usaha melalui intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha 

ekstensifikasi. Intensifikasi menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki peranan pajak sebagai 

sumber penerimaan negara (Munawar Ismail 2005).  

Perusahaan di Indonesia didasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-

DAG/PER/2009, dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Sektor 

usaha kecil dan menengah dikenal dengan sebutan UMKM. Dalam aspek perpajakan 

permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah banyak UMKM yang masih belum memiliki 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM menganggap pajak masih dinilai sebagai hal yang 

menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM 

di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai 

dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan 

pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak. Dengan demikian masih banyak para 

pelaku UMKM yang belum patuh secara formal terhadap ketentuan pajak. Output dari masalah 

tersebut bermuara pada sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usaha yang dilakukan 

oleh UMKM.  

Seperti yang dikatakan Alifta (2015) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam 

kedudukannya sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun standar akuntansi 

keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menyusun standar akuntansi yang 

sesuai dengan karakteristik UMKM. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang 

berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya 
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historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM, bentuk pengaturan lebih 

sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, juga relatif tidak 

berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP merupakan salah satu bentuk kontribusi profesi 

akuntan untuk mendukung penguatan dan pengembangan ekonomi nasional yang berbasis pada 

kekuatan usaha kecil, menengah, dan koperasi (SAK ETAP, ix). Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau The Indonesian Accounting 

Standars for Non-Publicy-Accountable Entities telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) pada tanggal 17 Juli 2009, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. 

Dengan munculnya standar ini, seperti yang dikemukan Putri (2015), diharapkan kesadaran 

UMKM akan pentingnya laporan keuangan. Dan membantu UMKM yang seringkali mengalami 

kesulitan jika harus mengikuti SAK yang berlaku saat ini.  

SAK ETAP sangat mengutamakan kelegaan atau keluasan dan kesederhanaan dalam 

menyajikan angka-angka yang ada pada laporan keuangan, termasuk menurut Putri (2015) 

penyajian dalam laporan perpajakan, khususnya untuk penelitian ini adalah mengenai Pajak 

Penghasilan. Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ini 

menyampaikan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana penerapan SAK 

ETAP memberikan fasilitas penyajian Pajak Penghasilan untuk laporan keuangan yang harus 

dibuat oleh para UMKM ? 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep kesederhanaan yang dibuat dalam 

penyajian Pajak Penghasilan karena munculnya SAK ETAP, sebagai sarana untuk 

mempermudah UMKM dalam membuat laporan keuangan yang akan selalu berkaitan dengan 

ketentuan akuntansi yang diterapkan pemerintah berkaitan perhitungan Penghasilan Kena Pajak, 

dalam hal ini Pajak Penghasilan, atau yang banyak dikenal sebagai akuntansi pajak.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Untuk menganalisis konsep atau fasilitas penyajian Pajak Penghasilan untuk laporan 

keuangan yang dibuat para UMKM pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif. 

Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006 dalam Ngadimun dan Huslin, 

2015) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan 

membantu upaya menetapkan masalah. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode 

penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini 

bertujuan untuk mendalami mengenai pengaruh perpajakan pada penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 

 

KAJIAN TEORI 

Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP  

Menurut Musyafa'ah (2014) siklus akuntansi terdiri dari tahap pencatatan dan tahap 

pengikhtisaran. Pada tahap pencatatan meliputi : a) pembuatan atau penerimaan bukti transaksi; 

b) pencatatan dalam jurnal; c) pemindah-bukuan (posting) ke buku besar. Sedangkan pada tahap 

pengikhtisaran meliputi : a) pembuatan neraca saldo; b) pembuatan neraca lajur dan jurnal 

penyesuaian; c) penyusunan laporan keuangan; d) pembuatan jurnal penutup; e) pembuatan 

neraca saldo penutup; f) pembuatan jurnal balik (Soemarso, 2004), dalam Musyafa'ah (2014)  

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penghasilan 

bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang 

bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Sedangkan pembukuan adalah 

suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir (Waluyo, 2010), dalam 
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Musyafa'ah (2014). Dengan pencatatan akuntansi yang dihasilkan adalah membentuk sebuah 

laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi siapapun yang tidak dalam posisi dapat 

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dengan 

adanya laporan keuangan untuk membantu hal-hal yang akan dilakukan oleh manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas 

(Kieso,2002), dalam Musyafa'ah (2014).  

Dalam menyusun suatu laporan keuangan, terdapat karakteritik kualitatif pada informasi 

laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, materilitas, keandalan, substansi mengungguli 

bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan 

antara biaya dan manfaat. Laporan keuangan tersusun dari posisi keuangan atau neraca, laporan 

laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP meliputi : a) Neraca atau laporan posisi keuangan 

yang menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu – akhir periode 

pelaporan, b) Laporan laba-rugi , yaitu entitas menyajikan laporan laba-rugi untuk suatu periode 

yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut, informasi yang disajikan pada 

laporan laba rugi minimal mencakup sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, bagian laba 

atau rugi dari investasiyang menggunakan ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto., c) 

Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: seluruh perubahan dalam ekuitas dan perubahan 

ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik kapasitasnya sebagai 

pemilik; d) Laporan arus kas, menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas 

entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas 

terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. e) Catatan atas laporan keuangan yang 

berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan 

atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 

laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam 

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus : a) menyajikan informasi tentang dasar 

penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu; b) mengungkapkan informasi 

yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; c) 

memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan 

untuk memahami laporan keuangan. 

 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Perpajakan 

Menurut Hardiningsih, Oktaviani (2014) wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha 

adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang, baik pertanian, 

industri, perdagangan, maupun lainnya dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat memasukkan dan melaporkan pada 

waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan 

membayar pajak tepat pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Usaha mikro adalah 

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.  

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
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atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,- sampai dengan 2.500.000.000,- .Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 

50.000.000.000,-. UMKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan, sehingga ada 

kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha dan yang berbentuk 

perseorangan. 

Kewajiban perpajakan UMKM dalam bentuk badan dan perorangan memiliki perbedaan. 

Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut: Secara umum 

kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai badan adalah sebagai berikut : 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;  

2. Melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21, PPh Pasal 4 ayat 

2, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26);  

3. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/ Pemungutan 

yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun pajak lainnya;  

4. Melakukan pemungutan, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM perorangan adalah: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP; 

2. Menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak lainnya; 

3. Melakukan pemungutan, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (jika ditunjuk 

sebagai Pengusaha Kena Pajak). 

 

Kewajiban Pembukuan Dalam Perpajakan 

Wajib pajak yang melakukan usaha harus mengadakan pembukuan yang dapat 

menyajikan keterangan keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau 

harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak 

yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib 

pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari 

kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk 

mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk 

melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek 

Pengembangan Akuntansi 1991). Pedoman pembukuan diatur dalam Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. yang memenuhi kriteria: 

1. tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau 

2. berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai entitas kecil dan menengah; 

dan, 

3. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) 

kepada pengguna eksternal. 

 

Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia,seperti yang dikemukanan 

Ayu (2014)  adalah masih sedikit diantara mereka yang ”Melek Pajak”. Hal ini karena 

ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan/ keuangan yang tidak rapi sehingga 

menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang kita sadari bahwa 

disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia. Akibatnya, terkadang sangat 

sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya.  Hanya perusahaan besar, atau yang telah 
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masuk ke bursa efek (go public) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. 

Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik. Dengan melakukan pembukuan 

yang baik dan benar maka akan memiliki laporan keuangan (neraca dan laba-rugi) yang baik 

pula, sehingga dengan mudah diketahui posisi penghasilan neto. Dan setelah dilakukan 

rekonsiliasi fiskal, dapat pula menghitung penghasilan kena pajaknya. Usaha kecil menengah 

(UKM), pada umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang 

dilakukan. Biasanya yang dicatat, hanya menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan 

yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. 

Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya.  

Beberapa alasan UKM yang sering kita dengar adalah masih enggan melaksanakan 

pembukuan. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan 

tenaga khusus pelaksananya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk 

kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot-repot dengan 

disiplin pembukuan. Dan kelima, adanya tambahan dana yang harus dikeluarkan. 

 

Peranan Pencatatan Akuntansi Sesuai SAK ETAP Pada UMKM  
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar yang 

ditetapkan oleh ikatan akuntansi Indonesia untuk perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP 

dibuat agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Sehingga dengan adanya SAK ETAP diharapkan laporan yang dimiliki oleh setiap 

unit usaha memiliki laporan keuangan yang sama dan berguna untuk pihak eksternal 

perusahaan.  

Manfaat penerapan SAK ETAP pada usaha kecil dan menengah adalah untuk mengembangkan 

usaha dalam upaya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan. Salah satu cara dalam mempertanggungjawabkan perusahaan yaitu 

melakukan penyajian laporan keuangan sesuai standar yang telah ditentukan. Karena dalam 

penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akan membantu manajemen perusahaan untuk 

memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa 

yang akan datang., serta untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga. 

 

Model Perpajakan UMKM 

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, Kelompok pertama adalah sistem standard regime 

dan kedua sistem presumptive regime. Dalam standard regime, UMKM tidak dibedakan 

perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan 

standard regime dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau 

dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan standard regime untuk UMKM 

pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki 

efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai. 
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Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model standard regime 

dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (standard regime-simplified/reduced rate). Kemudahan 

diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat 

(2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran 

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. 

Sedangkan reduced rate diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai 

dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 

PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp. 4,8 miliar. 

Sementara itu, dalam model presumptive regime, PPh dikenakan berdasarkan pada 

presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. Presumtive regime biasa digunakan terutama di 

negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki 

(“hard to tax”), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut 

sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk 

pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat 

perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak.  

 

Kebijakan PPh UMKM  

Penerapan standard regime-simplified/reduced rate di Indonesia menurut Syarif (2013) 

terlihat belum mampu mendorong voluntary compliance (kepatuhan pajak secara sukarela) 

UMKM. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya miss-match antara kontribusi UMKM pada 

PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik 

dari UMKM sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun stategi untuk 

meningkatkan compliance dari UMKM. Strategi peningkatan compliance Wajib Pajak, adalah 

sebagaimana ditunjukkan oleh piramida attitude to compliance pada gambar 2. 
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Di puncak piramida, dengan jumlah populasi yang paling kecil, adalah mereka yang 

memutuskan untuk tidak taat pada ketentuan (disengaged). Strategi yang harus diterapkan untuk 

kelompok ini adalah melalui pengegakan hukum secara penuh, untuk memberi efek jera. 

Kelompok kedua dari puncak piramida adalah mereka yang tidak mau taat tetapi akan taat 

apabila Pemerintah memberikan perhatian kepada mereka (Resisters). Untuk kelompok ini 

strategi yang dapat dilakukan adalah pencegahan melalui deteksi awal atas kecenderungan 

penghindaran pajak. Untuk kelompok ke dua dari dasar piramida, adalah kelompok yang 

mencoba untuk taat tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (Tries). 

Strategi yang dapat dilakukan untuk kelompok ini adalah pemberian asistensi dan kemudahan 

agar dapat mentaati ketentuan. Di dasar piramida adalah kelompok yang bersedia untuk 

memenuhi ketentuan yang berlaku (Supporters). Untuk kelompok terakhir ini, upaya 

pengingkatan compliance dilakukan dengan memberikan kemudahan, karena dengan 

kemudahan yang diberikan akan menimbulkan ketaatan sukarela.  

Merujuk pada definisi UMKM di Indonesia, menurut Syarif (2013) ada ciri khas masih 

belum mengerti pencatatan atau akuntansi, dan masih mengalami masalah dalam penyusunan 

laporan keuangan. Di sisi lain, dengan model standard regime yang berlaku diterapkan, dituntut 

bagi UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang memadai sebagai dasar menentukan 

PPh terutangnya. Dengan kondisi tersebut menyebabkan UMKM akan mengalami kesulitan 

untuk menaati ketentuan perpajakan, dan berdampak pada rendahnya tingkat compliance. Hal 

ini menimbulkan tingginya cost of compliance bagi Wajib Pajak. UMKM yang mempunyai niat 

untuk taat pada peraturan, menjadi terhambat karena untuk dapat mentaati ketentuan perpajakan 

ada adalah di atas kemampuan mereka. Dampak dari pengenaan pajak ini adalah munculnya 

kelompok yang memilih untuk menghindar dari kewajiban, dan memilih menjalankan usaha di 

jalur informal. Keputusan untuk keluar dari jalur formal ekonomi, memang tidak selalu terkait 

dengan perpajakan, akan tetapi mayoritas penelitian empiris menunjukkan bahwa perpajakan 

merupakan salah satu faktor kuat yang menghalangi UMKM untuk melakukan usaha di jalur 

formal. Berdasarkan hal tersebut, strategi yang tepat untuk meningkatkan compliance adalah 

pemberian asistensi dan kemudahan/kesederhanaan bagi UMKM dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Kebijakan yang lainnya yang terkait adalah pada penentuan beban 

pajak. Tarif Pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan 

UMKM dan tidak menjadikan beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM 

tetap bisa lebih berkembang. 

 

SAK ETAP Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009, telah menerbitkan Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan telah 

disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Alasan IAI menerbitkan standar ini, 
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menurut Putri (2015) adalah untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang 

jumlahnya (data per tahun 2013) sebanyak 55,2 juta atau 99,98% dari total unit usaha di 

Indonesia, ketika menyusun laporan keuangan. Jika standar ini tidak diterbitkan, menurut Putri 

(2015), UMKM akan diharuskan mengikuti SAK baru (yaitu SAK yang sedang dalam tahap 

pengapdosian IFRS) untuk menyusun laporan keuangan mereka. Di dalam beberapa hal SAK 

ETAP memberikan banyak kemudahan untuk UMKM dibandingkan dengan PSAK dengan 

ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Tahun pajak 2011 adalah tahun pajak pertama kali 

bagi mayoritas Wajib Pajak untuk membuat Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mulai berlaku efektif per 1 

Januari 2010. Mayoritas Wajib Pajak di Indonesia adalah entitas yang masuk dalam kategori 

ETAP ini, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Menurut SAK ETAP ini 

entitas dikategorikan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:  

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan 

pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 

pasar modal; atau 

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar 

masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, 

reksa dana dan bank investasi. 

Sedangkan ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna 

eksternal dalam SAK ETAP ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan 

usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Meskipun Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal 

Pajak, Kemeterian Keuangan RI) tidak disebutkan dalam SAK ini sebagai pengguna eksternal 

Laporan Keuangan, namun sejatinya DJP merupakan pengguna ekternal juga dari Laporan 

Keuangan ini karena seperti dijelaskan di atas, bahwa Laporan Keuangan merupakan dasar 

pembuatan SPT, dan membuat serta melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap Wajib 

Pajak. 

SAK ETAP merupakan SAK versi mudah yang ditujukan khusus untuk perusahaan kecil 

dan menengah (UKM) yang diadopsi dari IFRS for SME. Dengan adanya SAK ETAP ini maka 

di Indonesia terdapat tiga pilar Standar Akuntansi yaitu SAK Syariah untuk usaha yang 

menggunakan metode syariah, SAK ETAP untuk UKM dan SAK Non ETAP yang dalam tahap 

konvergensi dengan IFRS. Dengan adanya tiga pilar Standar Akuntansi ini maka lengkaplah 

sudah Standar Akuntansi yang ada untuk seluruh kebutuhan pelaku usaha. 

Berikut perbedaan Pajak Penghasilan berdasarkan SAK umum dengan SAK ETAP: 

 

Tabel 1 

Perbedaan SAK Umum dengan SAK ETAP atas Penyajian Pajak Penghasilan 

Elemen SAK Umum SAK ETAP 

Pajak Penghasilan  Menggunakan 

deferred tax concept 

 Pengakuan dan 

pengukuran pajak kini 

 Pengakuan dan 

pengukuran pajak 

tangguhan 

 

 Menggunakan tax 

payable concepts 

 Tidak ada pengakuan 

dan pengukuran pajak 

tangguhan 

Sumber : Hafis Muaddab, 2011, dalam Putri (2015), Perbandingan Antara PSAK dengan SAK-

ETAP 

  

Alasan mengapa dalam SAK ETAP tidak perlu menyajikan pajak tangguhan, yaitu 

prinsip dari SAK ETAP sendiri yang bertujuan ingin memberikan kemudahan bagi UMKM 

dalam membuat laporan keuangan. Bagaimana dengan penerapan akuntansi pajak tangguhan 

http://www.4shared.com/office/hy02s8S0/SAK_ETAP.html
http://www.4shared.com/office/hy02s8S0/SAK_ETAP.html
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
http://www.depkeu.go.id/
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yang selama ini dalam PSAK umum diwajibkan untuk diakui, apakah pada entitas yang akan 

menerapkan PSAK ETAP nanti termasuk perubahan yang berdampak restropektif atau 

prospektif?  

Pada PSAK ETAP menurut Rian Ardhi dan Tim (2010) dinyatakan bahwa pajak terutang 

harus diakui atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang 

belum dibayar. Jika pembayarannya melebihi yang tercatatnya, maka kelebihan tersebut diakui 

sebagai aset. Dalam PSAK ETAP tidak menyebutkan adanya pengaruh atau efek dari perbedaan 

temporer antara komersial dengan fiskal yang menyebabkan adanya aset/kewajiban pajak 

tangguhan. Oleh karena itu, pada penerapan PSAK ETAP 1 Januari 2011, suatu entitas tidak 

lagi diperkenankan mengakui adanya aset/ kewajiban pajak tangguhan.  

 

KESIMPULAN 

Studi telaah pustaka yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa jumlah UMKM 

memainkan peranan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia yakni berkontribusi sekitar 

60,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto serta menampung 55,2 juta atau 99,98 persen 

dari total unit usaha di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu 

digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah 

penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor 

tradisional maupun modern. UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang 

sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali 

terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa Peran UMKM 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat diperhitungkan. Berkaitan dengan 

pemberlakuan SAK ETAP dan program pemungutan pajak untuk UMKM, didukung pula oleh 

IAI dengan menerbitkan SAK ETAP yang membantu UMKM untuk mempermudah dalam 

membuat laporan keuangan. Perbedaan SAK ETAP dan Umum salah satunya terletak pada 

elemen Pajak Penghasilan. Dalam SAK ETAP hanya perlu menyajikan pajak kini saja. Karena 

dirasa untuk menghitung pajak kini saja pihak UMKM sudah kerepotan, apalagi harus ditambah 

menghitung pajak tangguhan yang cukup rumit dan sulit untuk dipelajari dan dipraktekkan. 

Dengan segala kemudahan yang ada saat ini, diharapkan para UMKM minimal dapat 

menumbuhkan akan perlunya pembukuan. Karena dengan membuat laporan keuangan, para 

UMKM dapat menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka dan menghindari sanksi atas 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. 
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ABSTRAK 

Masjid merupakan institusi sentral dalam Islam yang memiliki beragam fungsi. Namun, 

fungsi masjid pada masa kini pada umumnya terbatas pada aspek ritual dan pendidikan semata, 

sementara aspek-aspek lain termasuk aspek ekonomi tampak kurang mendapatkan perhatian. 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran masjid di Kota Banjarmasin dalam upaya 

pengembangan ekonomi syariah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui 

survei terhadap sejumlah masjid beserta pengurus dan jamaah tetapnya.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masjid-masjid di Banjarmasin pada umumnya masih 

belum menunjukkan peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. 

 

Kata kunci: masjid, ekonomi syariah, bank syariah, persepsi, sinergi   

 

 

ABSTRACT 

Mosque is a central institution in Islam that posses various functions. However, the 

function of the mosque currently seems to be constrained only on ritualistic and educational 

aspects while other aspects including economic have received less attention. The objective of 

this study is to reveal the roles of mosques in Banjarmasin in developing Islamic economy.  

This study employs a quantitative approach and the data is collected through a survey on 

mosques as well as their respective management and religious community.  

It is found that the mosques in Banjarmasin generally do not play a significant role in 

developing Islamic economy. 

 

Keywords: mosque, islamic economy, Islamic bank, perception,  

 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan masjid bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan. Selain sebagai tempat 

beribadah, masjid pada hakikatnya juga berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan umat. Namun 

saat ini, fungsi masjid nampaknya tereduksi hanya untuk urusan ritual ibadah dan pendidikan 

semata, belum difungsikan sebagai pusat kegiatan umat sebagaimana mestinya, termasuk untuk  

pengembangan ekonomi syariah yang merupakan salah satu agenda besar umat Islam dewasa 

ini. 

Sejauh ini, belum banyak masjid yang secara sungguh-sungguh telah diberdayakan untuk 

mendukung pengembangan ekonomi syariah, padahal dengan modal sosial dan kapitalnya, 

masjid sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalankan misi edukasi, 

sosialisasi dan kapitalisasi dana umat. Penelitian ini berusaha melakukan kajian tentang 

sejauhmana peran masjid-masjid yang ada di Kota Banjarmasin dalam upaya pengembangan 

ekonomi syariah. 

 

mailto:mab.iium@gmail.com
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TINJAUAN PUSTAKA 

Masjid merupakan institusi umat yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat 

strategis di dalam Islam. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah, sekaligus 

berfungsi sebagai pusat kegiatan umat (a one-stop center for the society). Pada masa Rasulullah 

SAW, selain untuk tempat ibadah ritual, masjid juga digunakan sebagai tempat belajar 

mengajar, menyantuni fakir miskin, memutuskan sengketa di antara berbagai pihak, mengatur 

strategi perang, menerima duta dari negara lain, dan sebagainya (Frishman & Khan, 2002; 

Mokhtar, 2003). Namun sayangnya, fungsi masjid saat ini nampaknya tereduksi hanya untuk 

urusan ritual ibadah dan pendidikan semata, jauh dari peran idealnya (Bahtiar, 2012), termasuk 

dalam kegiatan pengembangan ekonomi umat.  

Sejauh ini, belum banyak masjid yang diberdayakan untuk mendukung pengembangan 

ekonomi syariah. Namun seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap potensi ekonomi 

masjid, sejumlah masjid di tanah air mulai memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan 

ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Rohman, 2015). 

Sejumlah masjid di Indonesia dapat dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat, yaitu 

Masjid Jogokaryan, Jogjakarta, Masjid Nurul Jannah, Gresik dan Masjid Wahidiyah, Kediri. 

Ketiga masjid tersebut tergolong berhasil memberdayakan masyarakat miskin perkotaan melalui 

pendirian koperasi Syariah/BMT dan penguatan mental kewirausahaan para pengusaha kecil 

dan menengah (Muslim, Karsidi, & Wijaya, 2014). Demikian pula dengan Masjid Raya Pondok 

Indah yang mendirikan BMT dan Masjid Jami’ Bintaro Jaya yang memberikan Pinjaman Mikro 

Masjid (PMM) (Abshori, 2011) serta Masjid At-Taqwa, Bangkalan yang menyalurkan pinjaman 

untuk pedagang kecil (Auliyah, 2014).  

Untuk melaksanakan misi ekonominya, kemampuan manajemen masjid yang profesional 

mutlak menjadi prasyaratnya. Wulandari (2012) menemukan hubungan yang sangat signifikan 

antara kualitas pengelolaan masjid dengan upaya memakmurkan masjid. Senada dengan itu, 

Nugraha (2011) menyatakan bahwa tanpa adanya profesionalisme pengelola masjid, upaya 

memberdayakan perekonomian umat tidak akan mencapai hasil yang optimal. 

Dalam konteks pengembangan ekonomi, pengelolaan masjid di Malaysia menunjukkan 

hasil yang sangat membanggakan. Razak, Hussin, Muhammad, and Mahjom (2014) melaporkan 

bahwa dari 137 masjid di 3 wilayah di negara bagian Perak, telah berhasil dikumpulkan dana 

sebesar RM 11.461.151 atau setara dengan Rp 40 milyar sepanjang tahun 2009-2011. Masjid-

masjid tersebut juga memiliki beragam aset yang menghasilkan pendapatan di luar zakat, infaq 

atau wakaf, seperti gedung dan kamar yang disewakan, tanah sawah dan perkebunan, saham di 

berbagai perusahaan, dan lain sebagainya.  

Untuk mengoptimalkan peran ekonominya, masjid perlu menjalin kemitraan dan jaringan 

dengan lembaga keuangan syariah (Rohman, 2015) sehingga masjid dapat lebih berdaya dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan jamaahnya dengan pengelolaan lembaga ekonomi masjid 

yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Nugraha, 2011). Program 

kemitraan ini sangat bermanfaat karena masjid pada dasarnya merupakan unit bisnis yang 

berpotensi besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat sebagaimana halnya bank 

sehingga kemitraan bisnis sangat mungkin dijalin. 

Sementara itu, rendahnya pemahaman umat terhadap konsep ekonomi syariah nampaknya 

disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi. Dalam hal ini, kajian atau training tentang 

muamalat/ekonomi Syariah memang masih jarang dilaksanakan oleh masjid (Mingka, 2011), 

padahal urgensi program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ini sangatlah penting. 

Alamsyah (2012) menyebutkan bahwa salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja industri 

perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan, 

adalah edukasi kepada masyarakat. Semakin baik pemahaman terhadap konsep syariah, semakin 

besar peluang masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah (Tim-Peneliti, 2001). Sosialisasi 

dan edukasi secara terencana, adaptif dan menarik perlu dilakukan secara kontinyu dan efektif 
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melalui media elektronik, media cetak maupun kelompok elite seperti pemerintah, tokoh agama, 

dan tokoh masyarakat (Sadhana, 2012).  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk 

menjelaskan peran masjid dan persepsi pengurus dan jamaahnya dalam pengembangan ekonomi 

syariah.  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah masjid-masjid yang berada di kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs SIMAS (Sistem Informasi 

Masjid), Kementerian Agama RI, saat ini terdapat 191 masjid di Banjarmasin. Penelitian ini 

mengambil 25 masjid sebagai sampel dengan tingkat representasi sebesar 13,1%. 

Metode penentuan sampel masjid yang dipergunakan adalah metode purposive sampling 

dengan mempertimbangkan representasi kecamatan, karakteristik peribadatan, ukuran masjid, 

dan daya tampung jamaah. Ketua pengurus masjid atau yang mewakili menjadi sumber 

informasi tentang data demografi masjid. Selanjutnya, 5 orang pengurus dan 10 orang jamaah-

tetap dipilih dengan metode convenient sampling untuk mengisi kuesioner tentang persepsi 

pengurus dan jamaah. 

 

Metode Pengumpulan Data dan Analisis 

Metode pengumpulan data adalah survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan 

tertutup (close questionnaire). Terdapat 3 jenis kuesioner yang dibagikan, yaitu tentang 

demografi masjid, persepsi pengurus dan persepsi jamaah. Sebelum pengumpulan data, draft 

kuesioner disempurnakan melalui focus group discussion (FGD) yang melibatkan para 

akademisi. Data penelitian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

Analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 21.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Penelitian 

Data penelitian ini berasal dari hasil survei yang dilaksanakan pada para pengurus dan 

jamaah masjid. Dari segi jenisnya, data penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu data tentang 

masjid dan data tentang pengurus dan jamaah masjid.  

 

Profil demografi masjid 

Masjid yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 buah yang tersebar di 

seluruh wilayah Banjarmasin (Error! Reference source not found.). 

Tabel  1. Karakteristik demografi masjid 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase 

Tahun berdiri <1900 1 4 

1901-1945 2 8 

1946-1980 7 28 

1981-2000 10 40 

>2000 5 20 

Ukuran luas <500 m2 2 8 

500-1.000 m2 7 26 

1.001-2.500 m2 6 24 

2.501-5.000 m2 4 16 

>5.000 m2 6 24 

Kapasitas jamaah <500 jamaah 4 16 
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500 - 1.000 jamaah 11 44 

1.001 - 3.000 jamaah 7 28 

>3.000 jamaah 3 12 

Lokasi Banjarmasin Utara 6 24 

Banjarmasin Barat 3 12 

Banjarmasin Tengah 5 20 

Banjarmasin Timur 6 24 

Banjarmasin Selatan 5 20 

Memiliki unit usaha Ya 5 20 

 Tidak  20 80 

 
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar masjid yang menjadi sampel (40%) berdiri 

antara tahun 1981-2000, disusul dengan yang berdiri antara tahun 1946-1980 (28%) dan yang di 

atas tahun 2000 (20%). Masjid tertua dalam penelitian ini adalah Masjid Jami’ Sungai Jingah 

yang berdiri tahun 1777. Dari aspek ukuran luas, 26% masjid berukuran 500-1.000 m2, diiringi 

dengan masjid yang berukuran 1.001-2.500 m2 dan di atas 5.000 m2, masing-masing sebesar 

24%. Dari ukuran kapasitas jamaah, sebagian besar masjid (44%) mampu menampung 500-

1.000 jamaah, 28% masjid menampung 1.001-3.000 jamaah, sedangkan 9% masjid berkapasitas 

lebih dari 3.000 jamaah.  

Lokasi masjid tersebar di semua kecamatan di kota Banjarmasin. Dari aspek kepemilikan 

unit usaha, hanya 20% masjid yang sudah memiliki unit usaha, sedangkan sisanya (80%) 

belum/tidak memiliki unit usaha. Adapun bentuk dan jenis usaha yang dimiliki masjid adalah 

koperasi, penyewaan gedung, kegiatan pelatihan, dan penyewaan ruang ATM untuk bank. 

 

Profil demografi responden 

Adapun sampel yang berasal dari kalangan pengurus dan jamaah masjid dalam penelitian 

ini berjumlah 374 responden, terdiri dari 124 orang pengurus masjid dan 250 orang jamaah tetap 

(Error! Reference source not found.). 
Tabel  2. Karakteristik demografis responden 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase 

Jenis kelamin Laki-laki 341 91,2  

Perempuan 33 8,8 

Usia < 30 tahun 92 24,6 

30 - 40 tahun 48 12.8 

41 - 50 tahun 69 18.4 

51 - 60 tahun 84 22.5 

> 60 tahun 81 21.7 

Pendidikan SD 14 3,7 

SLTP 22 5,9 

SLTA 159 42,5 

Diploma/Sarjana 151 40,4 

Pascasarjana 28 7,5 

Status pekerjaan Wiraswasta 86 23,0 

Swasta formal 124 33,2 

Pemerintahan 56 15,0 

Tidak bekerja/pensiun 108 28,9 

Penghasilan < Rp 1.000.000 72 19,3 

Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 129 34,5 

Rp 2.501.000 – Rp 5.000.000 129 34,5 

Rp 5.001.000 – Rp 10.000.000 37 9,9 

> Rp 10.000.000 7 1,9 

Frekuensi kehadiran 

ke masjid 

1 - 3 kali dalam seminggu 31 8,3 

4 - 7 kali dalam seminggu 47 12,6 
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2 kali dalam sehari 58 15,5 

3 - 4 kali dalam sehari 99 26,5 

5 kali dalam sehari 139 37,2 

Jarak rumah dengan 

masjid 

< 500 meter 243 65,0 

500 meter –1 kilometer 65 17,4 

1,01 – 2 kilometer 39 10,4 

 > 2 kilometer 27 7,2 

 
Tabel  2 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (91,2%). Dari segi 

usia, sebesar 45,2% responden berusia di atas 50 tahun, 33,2% berusia 31-50 tahun, sedangkan 

sisanya yaitu 24,6% berusia di bawah 30 tahun. Dari sini tampak bahwa pengurus dan jamaah 

masjid didominasi oleh kalangan berusia di atas 50 tahun, kendati yang berusia di bawah itu jika 

digabungkan pun cukup besar, yaitu 57,7%. Tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA dan 

Diploma/Sarjana, yaitu sebanyak 82,9% (310 responden). Ini menandakan bahwa secara umum 

para responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif cukup tinggi, bahkan 7,5% di antaranya 

telah berpendidikan S2 dan S3. 

Dari status pekerjaan, 33,2% responden bekerja di sektor swasta formal, kemudian 

diiringi dengan responden yang tidak bekerja sebesar 28,9% yang terdiri dari pensiunan, ibu 

rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar. Responden yang bekerja mandiri sebagai wiraswastawan 

sebesar 23%, sedangkan sisanya adalah pegawai pemerintahan (PNS) sebesar 15%. Penghasilan 

sebagian besar responden (69%) berkisar antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000.  

Frekuensi kehadiran ke masjid yang tertinggi adalah 5 kali sehari sebesar 37,2%, diikuti 

dengan yang hadir 3-4 kali dalam sehari sebesar 26,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden (63,7%) dapat dikategorikan sebagai muslim yang taat karena menjaga waktu shalat 

berjamaah secara konsisten (istiqomah) di masjid. Terakhir, 65% responden bertempat tinggal 

di sekitar masjid dengan jarak kurang dari 500 meter, sedangkan sisanya berdomisili dalam 

radius antara 500 meter hingga 2 kilometer. Bahkan, ada 7,2% responden (27 orang) yang 

bertempat tinggal lebih dari 2 kilometer dari lokasi masjid. 

 

Pembahasan Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada 4 aspek, yaitu persepsi terhadap perbankan 

syariah, sinergi masjid dengan perbankan syariah, edukasi tentang ekonomi/keuangan syariah, 

dan aktivitas masjid dalam pengembangan ekonomi syariah. 

 

Persepsi terhadap perbankan syariah 

Konsep ekonomi syariah pada hakikatnya memiliki spektrum yang sangat luas yang 

meliputi baik aspek teoritisnya, seperti prinsip fundamental dan instrumental, landasan hukum 

dan legalitas, serta karakteristik ekonomi syariah, maupun aspek praktisnya, seperti 

operasionalisasi perbankan dan lembaga keuangan syariah dalam konteks ekonomi dan bisnis 

kontemporer. Terkait dengan persepsi pengurus dan jamaah masjid terhadap perbankan syariah, 

penelitian ini menggunakan 5 buah indikator, yaitu legalitas bank syariah, diferensiasi bank 

syariah, hukum bunga bank, kualitas produk dan layanan bank syariah, serta pemahaman istilah-

istilah yang dipakai bank syariah. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden (87,7%) telah 

memahami dengan baik keberadaan bank syariah yang beroperasi berdasarkan konsep ajaran 

Islam. Mayoritas responden (82,1%) juga mengetahui bahwa bank syariah memiliki perbedaan 

yang tegas dengan bank konvensional ditinjau dari sudut hukum Islam. Sebagian besar 

responden (78,6%) telah mengetahui bahwa hukum bunga bank adalah haram, meskipun masih 

terdapat 2,7% responden yang tidak setuju dan 18,7% yang menyatakan abstain atau ragu-ragu. 

Hal ini menunjukkan bahwa status keharaman bunga bank ini masih perlu disosialisasikan lebih 

luas lagi kepada masyarakat dengan mengemukakan argumentasi yang lebih meyakinkan baik 

dari sudut hukum Islam maupun dari sudut teori ekonomi. 
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Sementara itu, penilaian responden terhadap kualitas produk dan layanan bank syariah 

terbelah dua. Sebanyak 46,8% menyatakan bahwa produk dan layanan bank syariah sama atau 

tidak kalah kualitasnya dengan bank konvensional, sedangkan 53,2% menyatakan tidak setuju 

dan/atau memilih tidak berpendapat (abstain) terhadap hal tersebut. Selain  itu, hanya 38,2% 

responden yang menyatakan bahwa istilah-istilah untuk produk yang dipakai di bank syariah 

mudah dipahami, sedangkan sebagian besar 61,8% menyatakan sebaliknya dan/atau abstain. 

 

Sinergi masjid dengan perbankan syariah 

Sinergi masjid dengan perbankan syariah diukur dengan menggunakan 6 indikator, yaitu 

kepemilikan rekening bank syariah, pembiayaan dari bank syariah, kerjasama dengan bank 

syariah, sponsorship atau bantuan dari bank syariah, ruang ATM untuk bank syariah, dan ruang 

ATM untuk bank konvensional. 

Hasil temuan mengkonfirmasi anggapan selama ini bahwa tingkat sinergi dan kerjasama 

di antara masjid dan bank syariah tergolong masih rendah. Penyebab rendahnya sinergi ini 

nampaknya bukan semata-mata berasal dari pihak masjid, namun juga dari pihak bank syariah 

yang belum memanfaatkan keberadaan masjid sebagai salah satu institusi sentral di tengah 

umat. Hal ini tampak dari fakta bahwa di satu sisi, 60% masjid sudah memilik rekening 

tabungan di bank syariah, namun di sisi lain, tingkat pembiayaan, kerjasama dan sponsorship 

dari bank syariah untuk masjid umumnya berada di bawah 30%. Dengan memiliki rekening di 

bank syariah, masjid sebenarnya telah menempatkan dananya untuk dikapitalisasikan oleh bank 

syariah. Terlepas dari seberapa besar dan seberapa lama dana tersebut mengendap di bank 

syariah, pihak bank syariah setidaknya perlu memberikan kompensasi dalam bentuk kerjasama 

ataupun sponsorship yang lebih layak kepada pihak masjid untuk menunjang aktivitasnya.  

Sementara itu, khusus terkait pembiayaan untuk pembangunan, mayoritas masjid saat ini 

mungkin saja masih belum berpikir mengajukan pembiayaan kepada bank mengingat likuiditas 

kas masjid yang sulit diprediksi secara pasti sehingga mungkin terlalu berisiko jika melakukan 

pembangunan atau renovasi masjid dengan menggunakan dana bank. Namun demikian, peluang 

pembiayaan dari bank syariah untuk jamaah masjid sebenarnya masih terbuka lebar. Disinilah 

pentingnya masjid memiliki dan memanfaatkan unit usaha seperti koperasi atau BMT yang bisa 

berfungsi sebagai media penyalur (channeling) dana bank syariah kepada para jamaah yang 

memerlukan. Selain itu, bank syariah juga bisa menginisiasi berdirinya pusat inkubasi bisnis 

berbasis masjid untuk membangun etos kewirausahaan dan kemandirian umat. Oleh karena itu, 

untuk ke depannya, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik di antara kedua 

institusi umat ini agar dapat terjalin sinergi dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi 

kedua belah pihak.  

Menyangkut keberadaan ATM, terdapat 2 masjid (8%) yang telah menyediakan ruangan 

atau space untuk mesin ATM bank syariah dan ada 3 masjid (12%) yang menyediakan ruangan 

untuk mesin ATM bank konvensional. Keberadaan ATM untuk kemudahan bertransaksi di 

lingkungan masjid tentu sangat bermanfaat, namun sangat disayangkan dan kontraproduktif jika 

masjid sebagai simbol dan pusat kegiatan umat Islam justru menyediakan fasilitas ATM untuk 

bank konvensional yang dilarang oleh hukum Islam. 

 

Edukasi tentang ekonomi/keuangan syariah 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu fungsi masjid yang cukup berkembang 

selain sebagai tempat ibadah ritual adalah sebagai tempat pendidikan dan penyebarluasan ilmu 

melalui ceramah atau kajian. Penelitian ini menanyakan kepada para responden apakah masjid 

mereka selama ini sudah mengadakan kajian dengan topik khusus ekonomi/keuangan syariah.  

Data menunjukkan bahwa sekitar 42,8% masjid telah rutin dan sering menyelenggarakan 

kegiatan edukasi mengenai ekonomi/keuangan syariah, sedangkan sisanya sebesar 57,2% hanya 

kadang-kadang, jarang dan bahkan tidak pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut sama 

sekali. Minimnya materi terkait ekonomi/keuangan syariah atau tentang mu’amalah secara 

umum dalam kajian agama atau khutbah memang sudah lama dirasakan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Budiman (2008), materi dakwah yang disampaikan para da’i di Banjarmasin 
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lebih banyak terkait dengan aspek ibadah ritual, sedangkan aspek muamalah masih sangat 

terbatas. Hal ini boleh jadi juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah da’i yang menguasai materi 

tersebut sehingga program penyiapan da’i ekonomi syariah perlu mendapatkan perhatian yang 

lebih serius.  

 

Aktivitas masjid dalam pengembangan ekonomi syariah 

Data mengenai aktivitas masjid dalam pengembangan ekonomi syariah diperoleh dari 

respon pengurus dan jamaah. Mereka diminta mengidentifikasi aktivitas apa saja yang dapat 

atau perlu dilakukan pihak masjid dalam upaya turut mengembangkan gagasan dan praktik 

ekonomi syariah di tanah air. Peran-peran berikut disusun berdasarkan urutan urgensinya 

menurut responden. 

Pertama, mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Mayoritas respondent (90,4%) 

menyarankan agar dalam urusan pembangunan atau renovasi, masjid hendaknya mengajukan 

pembiayaan ke bank syariah, bukan ke bank konvensional. Kedua, memiliki rekening di bank 

syariah. Sebanyak 80,5% responden berpendapat bahwa masjid perlu memiliki rekening 

tabungan di bank syariah. Ketiga, menyelenggarakan kajian tentang ekonomi/keuangan syariah 

secara reguler. Sebanyak 73,3% responden menyatakan bahwa masjid perlu menyelenggarakan 

kajian atau ceramah khusus yang berkaitan dengan ekonomi/ keuangan syariah secara reguler. 

Keempat, mengelola zakat secara lebih profesional. Masjid juga diminta oleh 41,7% untuk 

mengelola dana zakat dan wakaf secara lebih profesional. Kelima, menyelenggarakan pelatihan 

tentang ekonomi/keuangan syariah kepada para jamaah. Hal ini disarankan oleh 25,7% 

responden. Keenam, mendirikan koperasi syariah atau BMT untuk meningkatkan 

perekonomiaan dan kesejahteraan jamaah yang disarankan oleh 17,9% responden. Ketujuh, 

menyediakan ruang ATM untuk bank syariah. Sebanyak 9,9% respoden mengharapkan agar 

masjid menyediakan ruang ATM untuk bank syariah. 

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya banyak aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh masjid untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan perbankan syariah dan 

dalam pengembangan ekonomi syariah secara umum. Sebagian dari aktivitas tersebut ada yang 

dapat dilakukan secara swadaya oleh masjid seperti membuka rekening di bank syariah, namun 

ada pula yang perlu dengan menggandeng pihak lain. Misalnya, dalam penyelenggaraan kajian 

dan pelatihan tentang ekonomi syariah, masjid dapat bekerjasama dengan kalangan kampus, 

organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), atau 

Fordebi (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam). Adapun untuk pendirian koperasi syariah 

tentunya diperlukan kesepakatan seluruh pengurus dan jamaah agar lembaga tersebut dapat 

berkembang baik dengan dukungan semua pihak. Demikian pula dengan pengelolaan zakat 

yang pofesional perlu mendapatkan bantuan atau asistensi dari ahlinya atau lembaga pengelola 

zakat yang sudah mapan. Sedangkan untuk keperluan mengajukan pembiayaan dan 

menyediakan ruang ATM tentunya harus dibicarakan secara matang dengan pihak bank syariah 

yang ada. Jika semua masjid di Banjarmasin dapat menjalankan aktivitas-aktivitas di atas 

dengan baik maka akan terjadi akselerasi dalam pertumbuhan perbankan syariah dan 

pengembangan ekonomi syariah di kota ini. 

 

KESIMPULAN  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum peran masjid di Banjarmasin 

dalam pengembangan ekonomi syariah masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya tingkat sinergi dan kerjasama dengan perbankan syariah, minimnya kajian dan 

pelatihan tentang ekonomi/keuangan syariah yang dilakukan masjid, dan terbatasnya aktivitas 

yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah.  

Untuk ke depannya, perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik di antara 

masjid dengan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kedua belah pihak 

perlu lebih membuka diri demi terciptanya sinergi yang saling menunjang dan saling 

menguntungkan. Sementara itu, kajian tentang ekonomi/keuangan syariah di masjid pun perlu 
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terus ditingkatkan karena pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai ekonomi/keuangan 

syariah merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sinergi kedua belah pihak. Selain itu, 

masjid juga perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih strategis untuk meningkatkan 

pengembangan ekonomi syariah di masa depan. 

Penelitian tentang masjid dan ekonomi syariah ini pada dasarnya merupakan penelitian 

rintisan yang masih perlu terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Di antara topik 

penelitian lanjutan yang perlu dilakukan antara lain tentang kalkulasi potensi ekonomi masjid, 

manajemen dan pelaporan keuangan masjid, dan prospek kerjasama masjid dengan perbankan 

syariah. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini untuk bertujuan menguji pengaruh Trust in Supervisor dan Incentive 

Economic terhadap Budgetary Slack, sebagai upaya untuk memperkaya dan menemukan konsep 

baru dalam proses penyusunan Anggaran di Indonesia, penelitian mengenai Budgetary Slack 

banyak dilakukan hanya pada tatanan variabel ekonomi hasilnya tidak menyimpulkan tentang 

sumber dari kelonggaran (slack) tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?, metode penelitian 

yang dilakukan menggunakan studi eksperimen,  dengan menggunakan surrogate yaitu 

mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Malang dan Mahasiswa D3 Perbankan di 

Banjarmasin, dilakukan selama dua tahun, untuk menguji secara mendalam pengaruh dari Trust 

dan incentive economic, Grand theory dari penelitian ini adalah Teori Agensi dan Teori 

Behaviour. 

Kontribusi penelitian, terdiri dari kontribusi teori, praktis dan kebijakan, luaran dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep baru dalam penyusunan anggaran, jurnal 

terakreditasi, jurnal internasional, dan buku ajar mata kuliah anggaran. 

Kata Kunci: Trust in Supervisor, Incentive Economic, Budget, Budgetary Slack 

 

ABSTRACT  

This study's aims to examine the influence of Trust in Supervisor and Incentive Economic 

against budgetary Slack, in an effort to enrich and discover a new concept in the process of 

preparing the Budget in Indonesia, the research on budgetary Slack much done only in the 

framework of economic variables results were not conclude about the source of looseness ( 

slack) and how do I fix this ?, research methods using experimental studies, using surrogate ie 

S1 students of the College of Management Sciences Malang and D3 Student Banking in 

Banjarmasin, conducted over two years, to examine in depth the effect of the Trust and the 

economic incentive Grand theory of this study is the Agency Theory and Theory of Behavior. 

Contributions of research, consisting of theoretical contributions, practical and policy 

outcomes of this study are expected to provide a new concept in budgeting, accredited journals, 

international journals, and textbooks course budget. 

 

Keywords: Trust in Supervisor, Incentive Economic, Budget, Budgetary Slack 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penelitian budgetary slack ini memiliki grand theory yaitu teori agensi (Chow et al, 1991, 

Stevens, 2002) dan teori behaviour (Watson 1913). Permasalahan dalam budgetary slack adalah 

salah satu penelitian dengan topik terbanyak dalam akuntansi manajemen ( Vincent K. C dan 

Irdam F, 2011). Berdasarkan teori agensi, informasi asimetri dan oppurtunism adalah dua faktor 

kunci yang menyebabkan dilema dalam penyempurnaan teori agensi (Singh, 2000), dirincikan 
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lagi oleh Douglas and Wier, 2000, Anthony dan Govindarajan, 2004, menjadi empat kondisi 

yaitu: 1. Informasi simetri antara atasan dan bawahan sebagai upaya bawahan untuk 

menghasilkan output potensial, 2. Tidak ada pengetahuan antara hubungan kegiatan dan output, 

3. Konflik tujuan antara atasan dan bawahan, 4. Model opurtunisme, atau secara logika 

diasumsikan bahwa secara pribadi seorang bawahan akan mencoba mengambil keuntungan 

semaksimal mungkin untuk pribadinya, sedangkan atasan menginginkan efisiensi yang besar 

terhadap bawahannya. 

Pada dasarnya salah saji tersebut mengarah pada hal yang berbahaya bagi perusahaan, 

diantaranya kehilangan peluang bisnis, dan meningkatnya biaya yang akan berimbas pada 

menurunnya laba perusahaan. Perlu diadakan suatu penelitian yang lebih terperinci berkaitan 

dengan budgetary slack, meskipun budgetary slack adalah salah satu topik yang paling banyak 

diteliti oleh peneliti namun hasilnya tidak menyimpulkan tentang sumber dari kelonggaran 

(slack) tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?, hal ini kemungkinan dikarenakan karena 

peneliti menganalisis variabel ekonomi, ketimbang pengaruh variabel psikologis dalam 

timbulnya slack pada anggaran seperti kepercayaan (Covalenski et. Al, 2003). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Maiga dan Jacops, 2007, pemerataan dan prosedur keadilan 

memiliki dampak pada kepercayaan dan  komitmen manajer dalam meraih tujuan anggaran dan 

berdampak negatif karena manager cenderung untuk menciptakan kolonggaran anggaran 

(budgetary slack), penelitian selanjutnya meneliti bagaimana variabel kepercayaan atasan 

(trush) dan komitmen terhadap tujuan berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi keadilan 

dan kecenderungan untuk menciptakan kelonggaran anggaran ( budgetary slack) (Ozer dan 

Yilmaz, 2011). Bukti yang memperkuat pendapat bahwa kepercayaan atasan merupakan 

variabel penting yang mempengaruhi prosedur kewajaran proses penganggaran (Staley dan 

Magner, 2007). 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh dari variabel non ekonomi 

(kepercayaan atasan) dan variabel ekonomi (insentif ekonomi) dalam menciptakan kelonggaran 

anggaran (budgetary slack), orang yang tidak percaya atasan (distrush) didorong dengan 

menggunakan insentif berupa uang untuk menampilkan kelonggaran anggaran yang lebih 

rendah (budgetary slack) dibandingkan dengan tidak ada insentif. Sebaliknya orang yang 

percaya atasan akan menampilkan kelonggaran anggaran yang lebih rendah lagi dari orang yag 

tidak percaya atasan atau malah akan menghasilkan kontrapoduktif?. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari mahasiswa mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Malang, yang akan berperan sebagai manajer dan eksekutif 

selama sesi eksperimen, hal yang akan dilihat adalah bagaimana timbulnya trust and untrush?, 

bagaimana timbulnya tingkat budgetary slack  dan pengaruh dari insentif ekonomi?. 

Sisa bab ini disusun sebagai berikut. Pada subbab 1 ini terdapat motivasi penelitian, 

masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan urgensi penelitian, pada bab 

berikutnya, terdapat tinjauan pustaka, bab setelahnya membahas mengenai kerangka konseptual 

dan perumusan hipotesis yang mendasari penelitian ini dikembangkan. Bab bagian akhir 

menyajikan metode penelitian, yang terdiri bagan alir penelitian, pengukuran variabel, subyek, 

material, prosedur, metode analisis dan kriteria pengujian hipotesis. 

 

Motivasi Penelitian 

Penelitian mengenai Budgetary Slack banyak dilakukan hanya pada tatanan variabel 

ekonomi hasilnya tidak menyimpulkan tentang sumber dari kelonggaran (slack) tersebut dan 

bagaimana cara mengatasinya?,  penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh tidak 

hanya dari variabel ekonomi (monetary insentif) saja tapi juga dari variabel non ekonomi 

(supervisor truth) terhadap budgetary slack. Penelitian mengenai pengaruh trust dengan 

menggunakan studi eksperimen ini sudah pernah dilakukan di Australia oleh (Vincent K. Chong 

dan Irdam Ferdiansah, 2011)  dan pengaruh trust dan insentif moneter di Spanyol (Maria 

Gilabert-Carrerass, David Naranjo-Gil dan Susana Gago, 2014), namun penelitian-penelitian 

tersebut dilakukan di negara barat yang berbeda culture dan gaya hidup di Indonesia oleh karena 

itu peneliti termotivasi untuk mereplikasi pada negara Indonesia yang berbeda culture dan gaya 
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hidup dengan masyarakat barat dengan mengambil sampel dari dua daerah dan suku yang 

berbeda, yaitu suku jawa dan suku banjar. 

 

Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a) Apakah  kepercayaan atasan (Trust in Superior) berpengaruh terhadap Kelonggaran 

anggaran (Budgetary slack)? 

b) Apakah  kepercayaan atasan (Trust in Superior) memiliki pengaruh dengan adanya 

Insentif economi sebagai variabel moderator terhadap kelonggaran anggaran (Budgetary 

slack)? 

 

Tujuan Khusus 

Berdasarkan masalah penelitian maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a) Untuk menguji  pengaruh dari kepercayaan atasan (Trust in Superior) terhadap 

kelonggaran anggaran (Budgetary slack).  

b) Untuk menguji pengaruh dari kepercayaan atasan (Trust in supervisor) dengan adanya 

insentif ekonomi sebagai variable moderator terhadap kelonggaran anggaran (Budgetary 

slack). 

 

Kontribusi Penelitian 

Kontribusi dari penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut: 

a. Kontribusi Teori 

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki teori yang ada, menjelaskan teori 

yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori baru, dalam penelitian ini 

penerapan teorinya tidak hanya teori agency yang berkaitan dengan ilmu ekonomi tapi juga 

teori prilaku yang berhubungan dengan ilmu psikologi. 

b. Kontribusi Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya diterapkan dalam praktik yang secara nyata 

di suatu organisasi baik private maupun publik namun juga dapat memperbaiki praktik yang 

sudah ada dalam hal akuntansi manajemen. Penelitian ini diharapkan berimplikasi pada 

organisasi agar dapat melakukan proses penganggarannya dengan tidak hanya menggunakan 

mekanisme tradisional (ekonomi Insentive) tapi juga mekanisme informal seperti 

kepercayaan (trust) sebagai pelengkap mekanisme yang sudah ada. 

c.  Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak regulator untuk 

mempertimbangkan kebijakan mekanisme anggaran tidak hanya melihat dari variabel 

ekonomi tapi juga variabel non ekonomi, didalam penyusunan perencanaan anggaran 

sehingga budgetary slack akan lebih rendah, yang akan meningkatkan organisasi karena 

melakukan perencanaan anggaran yang wajar. 

 

Urgensi (keutamaan penelitian) 

Temuan penelitian ini akan menghasilkan:  

1. Pengembangan proses penganggaran, dan  

2. Menghasilkan alat baru dalam sistem pengendalian manajemen yaitu alat psikologis dalam 

membantu yang diperlukan dalam manajemen tradisional untuk meningkatkan ekfektivitas 

organisasi dalam tindakan dan kebijakan. 

3. Publikasi Ilmiah pada jurnal terakreditasi 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

179 

 

 
METODE PENELITIAN 

Kerangka Pikir Penelitian 

 
Gambar 1. 

Kerangka Konseptual 

 

Pengembangan Hipotesis 

Mayer (1995) mengkonseptualisasikan kepercayaan sukarela sebagai situasi kerentanan 

berdasarkan harapan bahwa pihak lain berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa 

tingkat kepercayaan; dari percaya menjadi tidak percaya, percaya dan tidak percaya yang 

ekstrem kontinum (Rousseau et al, 1998;. Worchel 1979), di mana kepercayaan ini didasarkan 

pada keyakinan lain dan ketidakpercayaan Mengacu pada tindakan lain dalam cara yang 

diharapkan. ketidakpercayaan juga telah didefinisikan sebagai "kurangnya kepercayaan di sisi 

lain, atas kepedulian terhadap pihak lain , sehingga bertindak merugikan pihak lain dan tidak 

perduli atas kesejahteraan orang lain. (grovier, 1994).  

Generasi kepercayaan adalah kontinum linear yang dibatasi oleh tingginya tingkat 

ketidakpercayaan dan kepercayaan (Singh dan Sirdeshmukh, 2000). Setelah melihat definisi dari 

kepercayaan dan ketidakpercayaan tidak bisa disandingkan secara bersamaan, satu akan 

menggantikan yang lainnyai (Deutsch 2003). Jadi, proses terjadinya ketidakpercayaan ditandai 

dengan penurunan kepercayaan, dan cara untuk mengurangi ketidakpercayaan adalah dengan 

cara meningkatkan kepercayaan (Hsiao, 2003) Kepercayaan adalah kepribadian faktor yang 

berubah seiring waktu ketika individu berinteraksi satu sama lain (Rousseau et al., 1998). Setiap 

individu dapat merubah prilaku dari tidak percaya menjadi percaya ataupun sebaliknya, setiap 

individu dapat mnegubah tingkat kepercayaan pada saat memecahkan permasalahan dan 

mengambil keputusan (Rowe, 2004; Zand, 1972). kepercayaan bisa diubah baik dengan dan 
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tanpa insentif ekonomi. Selanjutnya, kepercayaan dapat berhubungan dengan penurunan tingkat 

kesenjangan anggaran (Staley dan Magner, 2007). Jika manajer dapat mempercayai atasan 

mereka dan organisasi mereka dengan imbalan materi dan manfaat psikologis berupa 

penghargaan atas jangka panjang (Magner et al., 2006) hal ini dapat menghilangkan atau 

mengurangi kelonggaran anggaran (Budget slack). penelitian yang membahas secara langsung 

antara insentif moneter, kepercayaan dan kelonggaran anggaran dengan hubungan pentingnya 

berupa keterkaitan variabel-variabel tersebut, telah dilakukan di Australia oleh (Vincent K. 

Chong dan Irdam Ferdiansah, 2011)  dan pengaruh trush dan insentif moneter di Spanyol 

(Maria Gilabert-Carrerass, David Naranjo-Gil dan Susana Gago, 2014), namun penelitian-

penelitian tersebut dilakukan di negara barat yang berbeda culture dan gaya hidup di Indonesia 

oleh karena itu peneliti termotivasi untuk mereplikasi pada negara Indonesia yang berbeda 

culture dan gaya hidup dengan masyarakat barat dan hasil penelitian belum bisa membuktikan 

adanya pengaruh insentif ekonomi terhadap budget slack. 

Kepercayaan adalah variabel penentu tingkat kelonggaran anggaran (budget slack) tapi 

kadang-kadang, dalam organisasi kecenderungan insentif moneter diperlukan terlepas dari itu 

bisa Jadi kontraproduktif dalam beberapa kasus lebih rendah. Tidak selalu insentif moneter 

sejalan dengan penurunan tingkat kelonggaran dan bisa Dijelaskan oleh bawahan dan atasan 

Antara kepercayaan. penelitian ini mencoba untuk menganalisis apa yang terjadi pada tingkat 

senjangan anggaran ketika kepercayaan manajer atau ketidakpercayaan mereka unggul dan 

adanya insentif moneter, dimana mereka didorong untuk meminta anggaran seakurat mungkin 

dengan biaya aktual. Argumennya adalah sebagai berikut; jika kepercayaan bawahan kepada 

atasan dan kepercayaan atasan kepada bawahan ada timbal balik yang didasarkan pada 

keyakinan bahwa keduanya akan bertindak jujur (Berg et al., 1995, Evans et al. 2001), yaitu dari 

sudut pandang eksekutif, saya mengharapkan bahwa bawahan akan menawarkan kepadanya 

anggaran tanpa budget slack. Namun, pada kenyataannya, dalam setiap anggaran proposal akan 

selalu ada sedikit tingkat kelonggaran anggaran. Dalam konteks ini, pengenalan insentif 

moneter tidak boleh mengurangi begitu banyak tingkat budget slack, salah satu tujuan utama 

pemberian insentif sebenarnya, dengan penggunaan insentif moneter dalam kasus yang 

sesungguhnya mungkin tidak berpengaruh banyak dalam tingkat budgetary slack. Selain itu, 

pengenalan insentif moneter  ketika terdapat ketidak percayaan antara bawahan dan atasan 

berefek pada mengurangi anggaran tetapi juga akan menimbulkan bertambahnya 

ketidakpercayaan dan kecurigaan, bawahan akan berpikir apabila atasan memberikan insentif 

moneter maka dibalik itu ada sesuatu yang buruk, karena dari awal bawahan sudah tidak ada 

kepercayaan, sehingga individu mulai ragu untuk bertindak dengan itikad baik atau jujur (dalam 

arti menyembunyikan informasi), Mereka mewujudkan kecurigaan. Kecurigaan dipandang 

sebagai salah satu pembangkit utama ketidakpercayaan (Deustch, 1958) dan, pada akhirnya dari 

hasil pada hilangnya kepercayaan. Oleh karena itu, kami Merumuskan hipotesis berikut: 

 

Hipotesis 1: kepercayaan terhadap atasan berpengaruh secara positif terhadap 

kesenjangan anggaran. 

 

Manipulasi pada tingkatan kepercayaan di laboratorium harus memiliki konsekuensi pada 

subjek untuk memilih kesenjangan anggaran. Ketika kecurigaan terhadap atasan meningkat 

maka budgetary slack akan meningkat. Alasan ini yang menyebabkan fakta bahwa kepercayaan  

terbentuk dari waktu ke waktu. (Rousseau et al., 1998). 

Manajer dapat berubah dari posisi awal selama rangkaian pengujian kepercayaan dan 

tidak percaya karena kepercayaan merupakan pemikiran yang dimasukan. Kepercayaan bukan 

faktor yang personal, rentan untuk berubah ketika individual berinteraksi di laboratorium 

eksperimen, sehingga individu dapat merubah tingkat kepercayaannya atau 

ketidakpercayaannya ketika berupaya untuk memecahkan permasalahan. (Rowe, 2004, Zand 

1972). Kepercayaan dapat diubah dengan atau tanpa insentif ekonomi (Zand, 1972). Secara 

khusus, kita tertarik pada pengaruh kesenjangan sebagai hasil dari pengubahan kepercayaan 

dalam kehadiran dan ketidak hadiran implikasi ekonomi. 
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Setelah membangun tingkatan kepercayaan dengan orang lain, persepsi kepercayaan di 

satu sisi mengarah pada beberapa penurunan . ketika individu mulai ragu pada yang lainnya 

sebagai manifestasi kecurigaan. Kecurigaan sebagai hasil dari kurangnya kepercayaan. Ketidak 

percayaan muncul dari ekspekasi negative, asumsi, atau kepercayaan akan adanya motif lain. 

Pelanggaran yang terus- menerus akan meningkatkan ketidak percayaan (Jones dan George, 

1998;Sitkin dan Roth, 1993). Oleh karena itu kami merumuskan: 

 

Hipotesis 2 : kepercayaan terhadap atasan dimoderator dengan insentif ekonomi 

berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan anggaran  

 

Pengukuran Variabel 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah: anggaran pertama yang diusulkan, yang 

merupakan manifestasi awal dari kelonggaran (V1), usulan akhir anggaran di periode 20, yang 

merupakan manifestasi terakhir dari kelonggaran sebelum memperkenalkan insentif moneter 

(V2) (Fisher et al . 2000, 2002) dan anggaran terakhir yang diusulkan dalam periode 21, yang 

merupakan manifestasi terakhir dari kelonggaran setelah Memperkenalkan insentif moneter 

(V3). Sementara itu, variabel eksogen adalah: tingkat akhir dari kepercayaan itu pada masing-

masing peserta (V4) dan timbal balik yang dihasilkan Selama percobaan (V5). "Insentif 

moneter" adalah variabel kontrol karena itu yang mempengaruhi kepercayaan dan mengakhiri 

tingkat kelonggaran. Kami mengukur persentase kelonggaran sebagai : 

μ = 1 - hasil yang diklaim / hasil yang tersedia,  

Dimana "hasil yang diklaim" adalah jumlah yang dihasilkan berdasarkan anggaran dan 

"hasil yang tersedia" itu adalah jumlah hasil yang diperoleh dengan usulan anggaran yang telah 

dibuat dengan menimbulkan kelonggaran maksimum (Evans et al. 2001). Formulasi ini 

digunakan oleh Evans et al. (2001) untuk mengukur kejujuran, namun pada kenyataannya, 

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Jadi kita menggunakan formulasi untuk 

mengukur jumlah kelonggaran anggaran. item kepercayaan berada di posisi tiga dari 

pengukuran yang dilakukan Roberts dan O'Reilly (1974) skala kepercayaan interpersonal.  

1. Pemimpin harus membuat keputusan pada waktu yang tepat untuk kepentingan bawahan. 

Ketika terjadi pada Anda, berapa banyak kepercayaan yang anda miliki bahwa keputusan 

atasan langsung anda dibenarkan dengan pertimbangan lain?  

2. Apakah anda yakin mengerjakan ini dengan jujur? "Setiap item memiliki respon dengan 

tujuh poin skala Likert dengan penjelasan sebagai berikut: "Merasa sangat 

curiga"/"Memiliki sedikit keyakinan dan Kepercayaan"(1) "Kepercayaan Sepenuhnya"/ 

"Memiliki keyakinan Lengkap dan kepercayaan"(7), pada studi penganggaran sebelumnya, 

ukuran-ukuran tersebut telah digunakan (misalnya, Stanley dan Magner 2007, Magner et al. 

1995). Peserta diharuskan mengisi kuesioner kepercayaan pada akhir periode 10 untuk 

peserta di Malang dan periode 10 berikutnya di Banjarmasin untuk memeriksa pengaruh 

insentif terhadap tingkat kepercayaan. Akhirnya, beberapa penulis menyarankan untuk 

menguji secara timbal balik (misalnya Castelfranchi, 2008) dengan alasan ;  

1. Jika terjadi pada subjek X maka subjek X akan membalas pada subjek Y ,  

2. jika Y membalasnya, maka X akan percaya padanya waktu berikutnya,  

3. dan begitu juga sebaliknya subjek Y akan mempercayai pada waktu berikutnya, dan  

4. kepercayaan dapat dibalas dengan kepercayaan. maka akan timbul kepercayaan secara 

timbal balik, karena ini kita ingin mengukur timbal balik dalam kuesioner tertentu. 

Item kuesioner diadaptasi dari Ortmann et al. (2000) "Berapa kali Anda berpikir Anda 

akan menyetujui proposal anggaran?" "Berapa kali Anda berpikir pasangan anda akan 

menyetujui anggaran" dan Caliendo, Fossen dan Kritikos (2012); (Timbal balik 

positif) "Jika seseorang melakukan untuk saya, saya siap untuk membalasnya 

kembali" "saya akan membantu orang yang sudah baik terhadap saya" "Saya siap 

membayar biaya pribadi untuk seseorang yang membantu saya dengan bantuan yang 

mahal "dan (Negatif timbal balik)" Jika saya mengalami salah yang serius, saya akan 

membalas dendam secepatnya, tidak peduli berapa biaya yang dikeluarkan untuk balas 
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dendam "" Jika seseorang menempatkan saya dalam posisi yang sulit, saya akan 

melakukan hal yang sama padanya/ agar orang tersebut juga merugi "" Jika seseorang 

menyinggung saya, saya akan menyinggung perasaannya kembali ". Dua item pertama 

memiliki skala dari 0 sampai 7 dan masing-masing item terakhir memiliki tujuh poin 

skala Likert. dengan point terakhir 1 ('tidak berlaku bagi saya sama sekali') sampai 7 

('Berlaku untuk saya secara sempurna'). Secara timbal-balik kuesioner ini  diisi oleh 

peserta pada akhir periode 20 yang dibagi 10 periode dilakukan di Malang dan 10 

periode dilakukan di Banjarmasin. 

 

Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah manajer dan eksekutif sebuah perusahaan, karena 

terkendala dengan waktu dan kesibukan para manajer maka dicari subjek pengganti yang 

memiliki kemiripan dengan subjek yang seharusnya, yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen Indonesia Malang yang memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, pada 

semester dua dan tiga, mereka akan menerima imbalan atas partisipasi mereka dalam 

eksperimen ini. 

 

Material Penelitian 

Percobaan telah digunakan untuk penelitian perilaku organisasi untuk memeriksa 

berbagai pertanyaan; kebijakan internal dan eksternal, pelaporan kebijakan pajak, sistem 

insentif, jenis keputusan alokasi sumber daya, masalah etika, dan jenis laporan. Desain 

percobaan peneliti menyerupai model Evans et al (2001) dan Berg et al. (1995). peneliti 

melakukan percobaan terhadap mahasiswa/i dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia 

Malang, yang akan menerima pembayaran untuk partisipasi mereka. Jumlah pembayaran 

tergantung pada kinerja mereka selama percobaan. Sebelum memulai sesi, subjek harus 

menanggapi kuesioner pra-eksperimental, untuk mengetahui bahwa mereka memahami 

petunjuk, setelah itu setiap peserta menerima lembaran kasus eksperimen, kasus eksperimen 

yang digunakan peneliti sudah pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Maria Gilabert-Carrerass, David Naranjo-Gil dan Susana Gago, pada tahun 2014, yang 

melakukan penelitian dengan sampel mahasiswa S1 pada  universitas di Spanyol, peneliti 

mendapatkan kuesioner dari korespondensi via email kepada Susana Gago, dan mendapatkan 

persetujuan untuk menggunakan kuesioner tersebut dengan menterjemahkannya dari bahasa 

inggris kedalam bahasa Indonesia, sedangkan kuesioner pre-eksperimen yang dikirimkan 

kepada peneliti menggunakan bahasa Spanyol yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, kasus eksperimen dan kuesioner pre-eksperimen dalam edisi asli dan terjemahan 

peneliti lampirkan pada bagian lampiran. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan membentuk  dua kelompok peserta. Setiap kelompok peserta terdiri 

dari tipe X dan tipe Y. Peserta akan ditentukan secara acak masuk ke kelompok  X atau 

kelompok Y. Pengujian dilakukan secara anonim dan tidak ada yang tahu satu dengan lainnya. 

Setiap peserta memainkan peran manajer (bawahan) dan eksekutif (top) secara bergantian; yaitu 

pada periode 1 peserta X Mulai memainkan peran manajer dan peserta lainnya sebagai 

eksekutif, dalam periode 2 peran berubah, peserta X yang memainkan peran manajer  akan 

bertukar peran menjadi eksekutif dan peserta X eksekutif, dalam periode 3 lagi-lagi peserta X 

manajer dan peserta dan eksekutif ... dan seterusnya hingga 10 periode. Ketika peserta 

memainkan peran manajer ia harus mengajukan anggaran kepada pasangannya untuk suatu 

periode. Hanya manajer yang tahu biaya yang sebenarnya dari pengujian; pasangan yang 

memaikan peran (eksekutif) hanya tahu distribusi probabilitas biaya. Ketika peserta memainkan 

peran eksekutif, dia harus memilih apakah menyetujui atau menolak anggaran yang dikirim oleh 

manajer. Jika eksekutif menyetujui hal itu, manajer meraih "keuntungan" dan bisa 

menambahkannya ke item penyesuaian dan bisa mendapatkan pembayaran yang real. Tetapi 

jika eksekutif menolak proposal anggaran, manajer tidak mendapatkan manfaat apapun dan 
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permainan kepercayaan dilanjutkan ke periode berikutnya. Setelah kepercayaan atau 

ketidakpercayaan antar peserta dilakukan (Evans et al. 2001), semua peserta dalam periode 

terakhir (meskipun mereka tidak tahu) memainkan peran manajer. Mereka diminta untuk 

menyerahkan anggaran sedekat mungkin dengan biaya yang sebenarnya jadi eksekutif 

menyetujui proposal anggaran, karena itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari periode 

tersebut. Untuk melakukan itu, eksekutif (berdasarkan kasus, peran yang dimainkan oleh 

komputer) ditawarkan memilih insentif moneter. 

 

Metode Analisis 

Laboratorium eksperimen adalah metode penelitian sangat cocok ketika dimensi yang 

relevan dari lingkungan keputusan di mana pembuat keputusan berinteraksi dengan stimulus 

dan membuat keputusan yang  baik (Jacob 2011). 

 

 
Gambar 4.1. Model Jalur 

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menguji apakah kejujuran bawahan dalam 

mengungkapkan informasi pribadi mereka sepenuhnya diperantarai dengan adanya hubungan 

kepercayaan superior dan budget slack atau hanya sebagian dimediasi. Baron dan kenny (1986) 

menyarankan bahwa mediasi penuh terjadi ketika adanya hubungan yang signifikan antara 

variabel dependen (budgetary slack) dan variabel independen (kepercayaan superior) 

ditemukan, dalam korelasi orde nol menjadi korelasi signifikan setelah memperhitungkan 

variabel mediasi (Insentif moneter). 

 

Kriteria Pengujian Penelitian 

Dalam penelitian prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan hipotesisnya 

Terdiri dari dua hipotesis yaitu  

Hipotesis 1 : kepercayaan terhadap atasan berpengaruh secara positif terhadap 

kesenjangan anggaran. 

Hipotesis 2 : kepercayaan terhadap atasan dimoderator dengan insentif ekonomi 

berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan anggaran.  

b. Memilih pengujian statistiknya 

Alat uji dari pengujian hipotesis menggunakan metode statistic yaitu one way Analysis of 

variance (ANOVA) yang digunakan untuk menguji hipotesis 2, sedangkan Ordinary Least 

Squares (OLS) regresi digunakan untuk menguji hipotesis 1. Dependen variable dalam 

penelitian ini adalah budgetary slack. Budgetary slack diukur sebagai perbedaan antara 

pengukuran terbaik oleh subjek dan anggaran yang diusulkan dalam sesi eksperimen 

(Young, 1985;Webb, 2002;Stevens, 2002). Variable independen dalam penelitian ini 

adalah Trust in supervisor dan variable moderating adalah insentif ekonomi. 

c. Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan 
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Tingkat keyakinan yang diinginkan adalah 95% dengan standar error 5% 

d. Menghitung nilai statistiknya 

Setelah melakukan pengujian di laboratorium eksperimen, yang terdiri dari 20 periode, 

dengan menggunakan kuesioner pre eksperimen, dan eksperimen , berupa kasus yang 

terjadi dalam anggaran perusahaan, hasil dari jawaban subjek kemudian diuji secara 

statistik 

e. Mendapatkan nilai uji kritis 

Setelah data yang dikumpulkan dari jawaban kuesioner didapat, maka dimasukan kedalam 

alat uji statistik dengan menggunakan SPSS versi terbaru. 

f. Menginterpretasikan hasilnya 

Hasil dari alat uji statistik kemudian diterjemahkan dan didiskripsikan makna dari angka-

angka dibalik hasil uji statistik tersebut. 

 

Fish Bone Diagram 
 

 
Gambar 2. Diagram Fishbone 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi Eksperimen ini dilakukan selama dua tahun, pada tahun pertama dilaksanakan di 

Kota Malang dengan menggunakan 50 orang mahasiswa STIMI Malang, yang pada awalnya 

eksperimen akan dilakukan pada awal Maret namun terkendala dana yang belum turun maka 

diundur ke bulan Juli, namun masih belum bisa dilaksanakan karena terkendala mahasiswa 

sedang libur kuliah, karena itu baru bisa dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan 

Nopember 2016 minggu kedua untuk pelaksanaan di Malang, namun persiapan telah dilakukan 

dengan menyiapkan komponen eksperimen yang terdiri dari kuesioner, pra eksperimen dan 

kasus eksperimen. 

Tahun kedua penelitian ini akan diadakan di Banjarmasin dengan mengambil sampel 

Mahasiswa D3 Perbankan Politeknik Negeri Banjarmasin yaitu pada semester ganjil bulan 

Maret 2017, mengapa perlu dilakukan penelitian pada dua lokasi yang berbeda karena peneliti 

ingin mengamati secara mendalam karakter dan budaya yang berbeda dari dua suku yang 

berbeda yaitu suku jawa dan suku banjar, hal ini bisa berpengaruh terhadap kesenjangan 

anggaran dilihat dari segi perilaku. 
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A. Partisipan  

Partisipan terdiri dari 30 mahasiswa laki-laki dan 20 perempuan. Partisipan laki-laki terbagi 

dalam kelompok Petugas keuangan, Direktur Pemasaran, dan Direktur teknik masing-

masing terdiri dari 9, 9, dan 12 mahasiswa. Sedangkan partisipan perempuan terbagi dalam 

kelompok yang sama, masing-masing terdiri dari 6, 7, dan 7 mahasiswi. Umur partisipan 

berkisar mulai 19 hingga 40 tahun. Rata-rata kualifikasi partisipan dengan self esteem 

”rendah” untuk kelompok None, Low, dan High Information Asymmetry, masing-masing 

terdiri dari 3, 6, dan 4 mahasiswa. Kualifikasi self esteem ”sedang” masing-masing terdiri 

dari 5, 6, dan 6 mahasiswa. Kualifikasi self esteem ”tinggi” masing-masing terdiri dari 7, 4, 

dan 9 mahasiswa. Data kuesioner pra eksperimen dan kasus eksperimen dapat dilihat pada 

lampiran. 

B. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif belum dilakukan Karena eksperimen masih belum selesai dilaksanakan 

C. Pengujian Asumsi Klasik 

Belum dilakukan karena eksperimen sedang berlangsung dan belum selesai 

D. Pengujian Multikolinearitas 

Belum dilakukan karena eksperimen sedang berlangsung dan belum selesai 

E. Pengujian Autokorelasi 

Belum dilakukan karena eksperimen sedang berlangsung dan belum selesai 

F. Pengujian Heterokedastisitas 

Belum dilakukan karena eksperimen sedang berlangsung dan belum selesai  

G. Pengujian Hipotesis 

Belum dilakukan karena eksperimen sedang berlangsung dan belum selesai 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untu mengetahui serta menganalisa pengaruh antara variabel 

Ekuitas Merek (X) yang terdiri dari Kesadaran Merek (X1), Loyalitas Merek (X2), Kesan 

Kualitas (X3) dan Asosiasi Merek (X4) terhadap keputusan konsumen dalam memilih mobil 

Toyota Avanza yang dilakukan pada Wira Toyota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan 

metode eksplanatory reaserch dengan membagikan kuesioner kepada konsumen Toyota Avanza 

yang melakukan pembelian di dealer Wira Toyota Banjarmasin pada tahun 2014 yang 

berjumlah 100 orang (Purposive sampel). Serta analisis statistik yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara 

variabel Ekuitas Merek (X) yang terdiri dari  Kesadaran Merek (X1), Loyalitas Merek (X2), 

Kesan Kualitas (X3) dan Asosiasi Merek (X4) terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

mobil Toyota Avanza yang dilakukan pada Wira Toyota Banjarmasin, serta mengetahui variabel 

yang paling dominan diantara dimensi dari Ekuitas Merek tersebut 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah variabel Ekuitas Merek (X) yang terdiri 

dari  Kesadaran Merek (X1), Loyalitas Merek (X2), Kesan Kualitas (X3) dan Asosiasi Merek 

(X4)  berpengaruh secara simultan terhadap terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

mobil Toyota Avanza yang dilakukan pada Wira Toyota Banjarmasin, Variabel Kesadaran 

Merek (X1) dan Variabel Loyalitas Merek (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza yang dilakukan pada Wira Toyota 

Banjarmasin, Variabel Kesan Kualitas (X3) dan Asosiasi Merek (X4) tidak berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza yang dilakukan pada Wira 

Toyota Banjarmasin, dan variabel loyalitas Merek (X2) adalah variabel yang paling dominan 

dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira 

Toyota Banjarmasin. 

 

Kata Kunci : Ekuitas Merek, Keputusan Konsumen dalam memilih, Toyota Avanza 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan alat transportasi pribadi seperti mobil sudah semakin meningkat. seiring 

dengan perkembangan zaman para produsen mobil berlomba-lomba untuk menarik minat 

konsumennya dengan mendesain keunggulan-keunggulan kompetitifnya dibanding dengan 

produk pesaingnya. Mobil sekarang bukanlah menjadi barang mewah lagi, akan tetapi sudah 

menjadi barang kebutuhan utama bagi manusia untuk menunjang aktivitas kesehariannya. Hal 

inilah yang mendorong terus berkembangnya industri roda empat yang ada dimasa sekarang ini. 

Persaingan sangat kompetitif atau dengan kata lain bisa dikatakan “peperangan” 

produsen-produsen mobil semakin meningkat dan ketat. Terlebih lagi dalam segmen mobil 

Multi Purpose Vehichles (MPV) atau lebih dikenal dengan mobil keluarga. Dilihat dari desain 

nya mobil jenis MPV ini sangat menarik dimana muatan lebih banyak dan luas sehingga cocok 

untuk keluarga maupun perusahaan untuk menunjang aktifitasnya, selain itu dengan desain 

mailto:uno.teguh@gmail.com
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teknologi mesin yang irit serta ramah lingkungan menambah daya tarik mobil jenis MPV ini 

dimata konsumennya. 

Dengan persaingan industri mobil saat ini mendorong konsumen lebih selektif dalam 

menentukan pilihannya untuk memutuskan membeli sebuah mobil. Schiffman dan Kanuk (2010 

: 6) mengatakan bahwa perilaku konsumen dalam membeli barang/jasa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya psikologis, lingkungan individu dan bauran pemasaran. Serta hal 

yang tidak dipunkiri citra dan keukuatan Merek juga sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Brand atau merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau kombinasi dari semuanya 

yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa agar dapat menjadi pembeda atau 

identiras dari para pesaingnya. Menurut Kotler dan Keller (2011:332) Brand dapat menandakan 

satu tingkat mutu tertentu yang dapat mempengaruhi atau menuntun pembeli untuk membeli 

produk atau jasa tersebut. Strategi kekuatan merek (Brand Equity) inilah yang sekarang 

dilakukan oleh produsen-produsen mobil dalam mencitrakan produknya untuk menarik calon 

konsumen. Karena bisa dikatakan dengan merek yang kuat akan lebih mendorong konsumen 

untuk mempertimbangkan prioritas utama pilihannya sebelum memutuskan untuk membeli 

mobil impiannya terlepas dari pro dan kontra apakah kegiatan branding ini merupakan langkah 

yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan reputasi tinggi yang bertujuan 

untuk menarik minat calon pembeli. Dengan menyampaikan informasi melalui kegiatan 

branding tadi diharapkan menciptakan ekuitas merek yang akan difokuskan pada segmentasi 

pasar mobil mana yang akan dituju.  

Toyota avanza dikenal dengan mobil efisien dengan konsumsi bahan bakar irit namun 

tidak mengurangi performa mesin yang tangguh serta desain yang elegan dan luas membuat 

mobil ini lebih menarik dengan desain delapan tempat duduk yang nyaman, sehingga dapat 

menampung banyak muatan. Dengan alasan tersebut membuat toyota avanza memiliki ekuitas 

merek (Brand Equity) dimata konsumennya. Hal ini dapat terlihat secara langsung jumlah mobil 

toyota avanza yang ada di ruas-ruas jalan yang sangat banyak, bahkan sampai lahir jargon 

dimasyarakat bahwa mobil toyota avanza adalah mobil “sejuta umat”. Jargon tersebut 

menandakan betapa populernya merek toyota avanza dimasayarakat dan bisa dikatakan dari 

jargon tersebut menyiratkan bahwa mobil yang paling banyak beredar di ruas-ruas jalan adalah 

toyota avanza. 

 

Tabel 1  

Data Market share mobil di kelas Low Multi Purpose Vehicle (MPV) di Banjarmasin 

No Pabrikan Merek MPV 

Jumlah Market share 

2012 2013 2014 

Unit (%) Unit (%) Unit (%) 

1 Toyota Avanza 2060 52.43% 2005 45.84% 1777 44.86% 

2 Daihatsu Xenia 1035 26.34% 934 21.35% 355 8.96% 

3 Nisan Grand Livina 190 4.84% 204 4.66% 58 1.46% 

4 Suzuki Ertiga 508 12.93% 1007 23.02% 794 20.05% 

5 Honda Mobilio - - -   710 17.92% 

6 Lain-lain Lain-lain 136 3.46% 224 5.12% 267 6.74% 

  Total 3929 100% 4374 100% 3961 100% 

Sumber : Wira Toyota Banjarmasin 

 

Dari data diatas tergambar bahwa toyota avanza memiliki kekuatan merek yang kuat 

dengan penjualan terbanyak dikelas low multi purpose vehicle (MPV). Artinya para konsumen 
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sangat familiar dengan merek toyota avanza sehingga dia memutuskan untuk memilih toyota 

avanza dibandingkan mobil lainnya dikelas mobil keluarga ini.  

 

METODE PENELITIAN 

Kerangka Konseptual 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

Keterangan : 

 Pengaruh secara parsial 

 Pengaruh secara Simultan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Ekuitas Merek yang terdiri dari 

Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kesan Kualitas dan Asosiasi Merek terhadap keputusan 

konsumen dalam memiloh mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota Banjarmasin.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli mobil Toyota 

Avanza di main dealer Wira Toyota Banjarmasin pada tahun 2014 yaitu 1.777 konsumen, dan 

diambil sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 100 orang dengan teknik purposive 

judgment sampling yaitu pemilihan sampel bertujuan berdasarkan kuota, dengan mengammbil 

banyaknya jumlah konsumen yang membeli mobil Toyota Avanza pada tahun 2014. Ferdinand 

(2006) mengatakan Purposive Judgment Sampling adalah pemilihan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang 

dikembangkan dikarenakan peneliti menyadari bahwa sampel yang dipilih memiliki informasi 

baik dan benar mengenai apa yang ditanyakan dalam penelitian. 

Kuesioner langsung dibagikan kepada responden yang berisi pertanyaan yang bersifat 

tertutup dengan pilihan jawaban yang dibuat bertingkat atau berjenjang dari intensitas terndah 

sampai tertinggi (Simamora 2004, 46:47), Seperti : 

 a) Sangat tidak setuju dengan skor 1 

 b) Tidak setuju dengan skor 2 

 c) Ragu-ragu atau Netral dengan skor 3 

 d) Setuju dengan skor 4 

 e) Sangat setuju dengan skor 5 

 

Teknik Analisa Data 

Data yang terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner akan dianalisa menggunakan 

Regresi Linier Berganda dengan softwere SPSS untuk mengetahui tingkat pengaruh secara 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

192 

parsial dan secara simultan dari masing masing dimensi dalam ekuitas merek terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota Avanza di Wira Toyota Banjarmasin. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen penelitian terhadap 100 responden yang 

dibagikan dalam penelitian ini. Hasil uji Validitas menunjukan bahwa seluruh instrumen 

penelitian  0.30 30 dan nilai signifikan dari seluruh instrument berada di bawah 0.05 . Hal ini 

dapat di artikan bahwa semua instrument adalah valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai 

koefisien alpha dari seluruh instrument  0.60, berarti semua instrument ini dapat dipercaya 

keandalannya. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian dapat disimpulkan bahwa 

seluruh butir (item) yang digunakan adalah valid dan reliabel, oleh karena itu kuesioner yang 

digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrument untuk melakukan pengukuran setiap 

variabel. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Lineritas penelitian ini menunjukan bahwa spesifikasi model regresi berbentuk linier. 

Hasil ini menunjukan jika terjadi peningkatan terhadap variabel bebas maka variabel terikat juga 

akan mengalami peningkatan, sebaliknya jika variabel bebas mengalami penurunan maka akan 

menurunkan pula variabel terikat., atau dengan kata lain, dapat diartikan bahwa terdapat 

hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Uji Multikolinieritas penelitian ini menunjukkan nilai VIF tidak ada yang mendekati 

angka 10 dan nilai toleransi semua variabel bebas diatas angka 0,10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini ditujukan pada scatter plot bahwa titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Ini dapat diartikan tidak terjadi heterokedastisitas sehingga model 

regresi ini layak untuk dipakai sebagai prediksi. 

Uji Normalitas dalam penelitian ini menunjukan pada grafik normal pp-plot titik 

menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi ini layak dipakai untuk prediksi dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Ekuitas Merek 

Terhadap Keputusan Memilih Toyota Avanza 

Variabel Terikat Variabel Bebas 
Koefisien 

Regresi 
t hitung Sig r partial 

r partial
2
 

 

Keputusan 

Memilih Toyota 

Avanza 

(Y) 

 

Kesadaran Merek (X1) 0,349 2,147 0,034 0,215 
0,046 

Loyalitas Merek (X2) 0,366 3,529 0,001 0,340 
0,115 

Kesan Kualitas (X3) -,052 -,423 0,674 -0,43 
0,184 

Asosiasi Merek (X4) 0,179 1,553 0,124 0,157 
0,024 

Konstanta                               = 4,580 

R  = 0,545 

R Square  = 0,297 

Adjusted R Square  = 0,267 

F hitung = 10,016 

Sig F  = 0,000 

F tabel = 2,47 

t tabel = 1,661 

SEE = 1,16738 
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Sumber : Hasil Data Olahan,  

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = 4,580 + 0,349X1 + 0,366X2 + -,052X3 + 0,179X4+ e 

Konstanta (a) = 4,580 menunjukkan nilai konstan, dimana jika X1, X2, X3 dan X4 sama 

dengan nol, maka Y bernilai positif (4,580) yang artinya apabila manajemen Wira Toyota 

melakukan hal-hal upaya dalam menarik calon konsumen melalui dimensi yang ada pada 

variabel ekuitas Merek, maka keputusan konsumen dalam membeli mobil Toyota Avanza naik 

sebesar 4,580, atau dengan kata lain calon konsumen memilih mobil Toyota Avanza pada Wira 

Toyota Banjarmasin. Koefisien  b1 (X1) = 0,349 menunjukkan bahwa Kesadaran Merek 

berpengaruh positif terhadap Keputusan konsumen dalam Memilih mobil Toyota Avanza. 

Koefisien b2 (X2) = 0,366  menunjukkan bahwa Loyalitas Merek berpengaruh positif terhadap 

Keputusan konsumen dalam Memilih mobil Toyota Avanza. Koefisien b3 (X3) = -,052 

menunjukkan bahwa Asosiasi merek tidak berpengaruh atau negatif terhadap Keputusan 

konsumen dalam Memilih mobil Toyota Avanza. Koefisien b4 (X4) = 0,179 menunjukkan 

bahwa Asosiasi Merek berpengaruh positif terhadap Keputusan konsumen dalam Memilih 

mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota Banjarmasin. 

Dan Standar Error of the Estimate sebesar 1,16738 yang berarti banyaknya kesalahan 

dalam prediksi keputusan memilihprogram studi sebesar 1,16738. Apabila nilai Standar Error of 

the Estimate lebih kecil dari standar deviasi, maka model regresi semakin baik dalam 

memprediksi nilai Y (Priyatno, 2009:81). Berdasarkan Tabel  diketahui bahwa nilai Standar 

Error of the Estimate (1,16738) lebih besar dari standar deviasi dari Predicted Value (0,92976) 

menunjukkan bahwa model regresi ini belum dapat digeneralisasikan untuk obyek yang 

berbeda. 

 

Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh signifikan 

secara simultan antara Ekuitas Merek yang terdiri dari Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, 

Kesan Kualitas, dan Asosiasi Merek terhadap Keputusan Memilih Mobil Toyota Avanza pada 

Wira Toyota Banjarmasin. Untuk melihat pengaruh secara serentak atau simultan dilakukan 

dengan uji F. Ftabel dengan tingkat kepercayaan (alfa) 5%, dengan nilai numerator (df1) 

sebanyak 5 - 1 = 4 (jumlah variabel – 1), dan denumerator (df2) sebanyak 100 - 5 = 95 (jumlah 

sampel – jumlah variabel), sehingga didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,47. Terlihat dari Tabel 

4.7besarnya Fhitung 10,016 jauh lebih besar dari Ftabel (10,016>2,47) atau Signifikansi F kurang 

dari 5% (0,000 < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara  variabel Ekuitas Merek yang terdiri dari Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, 

Kesan Kualitas dan Asosiasi Merek terhadap Keputusan Memilih Mobil Toyota Avanza pada 

Wira Toyota Banjarmasin. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.  

Dan angka Adjusted R Square sebesar 0,267atau 26,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 26,7%. Atau 

variasi variabel bebas yang digunakan dalam model Variabel Ekuitas Merek yang terdiri dari 

dari Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kesan Kualitas dan Asosiasi Merek mampu 

menjelaskan sebesar 26,7% variasi variabel bebas terhadap Keputusan Konsumen dalam 

memilih. Sedangkan sisanya sebesar 73,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengaruh 

kelompok rujukan, Bauran Pemasaran dan harga yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independent terhadap variabel 

dependent, maka digunakan uji t. Jika nilai signifikansi t kurang dari0,05 dan thtung lebih dari ttabel 

maka variabel independent secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependent. Sebaliknya jika nilai signifikansi t lebih dari 0,05 dan thtung kurang dari ttabel maka 
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variabel independent secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependent.  

 

 

 

 

Tabel 3 

Rangkuman Nilai thitung dan ttabel Dari Masing – Masing 

Variabel Ekuitas Merek Terhadap Variabel Keputusan Konsumen dalam Memilih 

Mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota Banjarmasin 
Variabel 

Bebas 
thitung Sig ttabel Keterangan r parsial r parsial

2
 

Sigifikan 

atau tidak 

X1: 

Kesadaran 

Merek 

2,147 0,034 
1,661 thitung > ttabel 0,215 

0,046 Signifikan 

X2 : 

Loyalitas 

Merek 

3,529 0,001 
1,661 thitung > ttabel 0,340 

 

0,115 
Signifikan 

X3 : 

Kesan 

Kualitas 

-,423 0,674 
1,661 thitung < ttabel -,043 

0,0018 
Tidak 

Signifikan 

X4 : 

Asosiasi 

Merek 

1,553 0,124 
1,661 thitung < ttabel 0,157 

0,024 
Tidak 

Signifikan 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2015 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pada Hipotesis Ketiga dalam penelitian ini adalah menduga ada variabel yang paling 

dominan dari Ekuitas Merek yang terdiri dari Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kesan 

Kualitas dan Asosiasi Merek. Pada tabel 3 diketahui bahwa nilai r2 yang paling besar terdapat 

pada variabel Loyalitas Merek yaitu 0,115 atau 11,5% diantara variabel lainnya dalam Ekuitas 

Merek. Dengan demikian dapat dikatakan dalam penelitian ini Loyalitas Merek memiliki 

pengaruh Paling dominan terhadap keputusan Memilih Mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota 

Banjarmasin. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara simultan atau bersama-bersama antara variabel Ekuitas Merek yang terdiri dari 

Kesadaran Merek (X1), Loyalitas Merek (X2), Kesan Kualitas (X3) dan Asosiasi Merek (X4) 

terhadap Keputusan Memilih mobil Toyota Avanza. Ini mendukung dari pernyataan bukti 

emperis bahwa kekuatan merek mobil Toyota Avanza dimata konsumennya cukup kuat dan 

mendorong hasrat mereka untuk memilikinya.  

Bahkan sampai muncul jargon di masyarakat bahwa mobil Toyota Avanza adalah mobil 

sejuta umat, yang bisa diartikan saking banyaknya mobil Toyota Avanza yang beredar di ruas-

ruas jalan menandakan mobil ini sangat digemari masyarakat. Ekuitas Merek ini tentu harus 

dipertahankan bahkan lebih  ditingkatkan lagi oleh Wira Toyota selaku Dealer resmi Toyota di 

Kota Banjarmasin agar penjualan mobil Toyoyta Avanza lebih meningkat lagi dan lebih 

memperluas pangsa pasar atau market sharenya. Sebaliknya apabila Ekuitas Merek mobil 

Toyota Avanza ini tidak dipertahankan dan ditingkatkan bukan mustahil bahwa minat 

masyarakat terhadap mobil Toyota Avanza akan menurun dan Masyarakat akan beralih ke 
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Merek lain dan ini tentu akan menurunkan penjualan dari Wira Toyota selaku dealer resmi 

Toyota di Banjarmasin. 

Secara Parsial dimensi Kesadaran Merek dan Loyalitas Merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota 

Banjarmasin, sedangkan dimensi Kesan Kualitas dan Asosiasi Merek tidak memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih mobil toyota Avanza di 

Wira Toyota Banjarmasin. 

Kesadaran Merek menggambarkan bahwa konsumen menyadari bahwa merek Toyota 

Avanza adalah merek yang berkualitas dan sangat melekat dibenak konsumen sebelum mereka 

memutuskan untuk membelinya. Ini juga mendukung bukti emperis bahwa merek Toyota 

Avanza sangat familier di masyarakat dengan banyaknya mobil yang beredar dikelas Multi 

Purpose Vehicles (MPV) dibanding mobil merek lain dikelas yang sama di masyarakat. 

Kesadaran Merek ini harus terus dipertahankan dan dibina bahkan lebih ditingkatkan oleh 

Wira Toyota Banjarmasin selaku Dealer resmi Toyota untuk mempertahakan market share nya. 

Dengan lebih ditingkatkannya kesadaran merek mobil toyota maka akan meningkat pula jumlah 

peminat mobil Toyota Avanza di Masyarakat, dan sebaliknya apabila kesadaran merek menurun 

maka bukan mustahil konsumen akan beralih ke Merek lain yang menjadi pesaing Toyota 

Avanza.  

Loyalitas Merek dalam penelitian menggambarkan bahwa konsumen Toyota Avanza 

memiliki Loyalitas tinggi terhadap merek Toyota avanza dibandingkan merek lain dikelas yang 

sama yaitu Multi Purpose Vehicles (MPV) walaupun merek yang lain memiliki desain dan fitur 

yang lebih canggih.  

Toyota Avanza juga menjadi pilihan utama pada saat konsumen mereferensikan kepada 

rekannya untuk membeli mobil kelas Multi Purpose Vehicles (MPV). Loyalitas Merek ini harus 

terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi, karena loyalitas inilah yang sangat 

mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap mobil Toyota Avanza, kalau loyalitas merek ini 

terus dikembangkan bukan mustahil Toyota Avanza akan terus menjadi pemimpin pasar dikelas 

Multi purpose Vehicles (MPV) di kota Banjarmasin. Dan dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa Loyalitas Merek sangat berperan paling dominan untuk mendorong kosumen membeli 

mobil Toyota Avanza sebagai kendaraan pilihannya. 

Dalam Penelitian ini menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara dimensi Kesan 

Kualitas terhadap keputusan konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza di Wira Toyota 

Banjarmasin. Hal ini dikarenakan konsumen tidak merasa fitur dan desain dari Toyota Avanza 

cenderung sederhana dan minimalis dibandingkan dengan kompetitornya seperti Honda Mobilio 

dan Nisan Grand Livina yang menawarkan desain dan fitur yang lebih futuristik.  

Hal ini juga didukung dengan banyaknya saran dan masukan terhadap pabrikan Toyota 

pada umunya dan Wira Toyota pada khususnya selaku dealer resmi di kota Banjarmasin dalam 

kuesioner yang penulis bagikan pada saat melakukan penelitian yaitu, para konsumen 

menginginkan perubahan dan perbaikan dari sisi interior mobil Toyota Avanza yang berkaitan 

dengan desain dan fitur-fitur yang tersedia agar semakin di mutakhirkan. Memperbanyak 

muatan digital untuk menggantikan fungsi-fungsi analog misalkan seperti kontol Air 

Conditioner (AC), head unit audio, spedometer, dan lainnya agar bisa lebih unggul dari 

pesaingnya seperti Honda Mobilio dan Suzuki Ertiga yang memiliki interior yang tergolong 

mewah dibanding Toyota Avanza. 

Selain itu kualitas layanan purna jual juga harus lebih ditingkatkan lagi, misalnya 

ketersediaan suku cadang dan kenyamanan fasilitas service bengkel mobil sehingga konsumen 

merasa nyaman dan tenang pada saat melakukan perawatan berkala maupun pergantian suku 

cadang pada wira Toyota Banjarmasin.  

Wira Toyota selaku dealer resmi Toyota Avanza tidak boleh terlena dengan masih 

tingginya minat daya beli masyarakat terhadap Toyoyta Avanza, dengan tidak terlalu 

memperhatikan aspek-aspek kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jika hal ini 

tidak diperhatikan secara serius oleh pihak Wira Toyota bukan mustahil konsumen akan 

berpindah ke merek lain untuk memilih kendaraan pribadinya.  
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Sebaliknya apabila dimensi Kesan Kualitas ini lebih dioptimalkan dengan melakukan 

pembenahan disemua dimensi pelayanan yang ada pada Wira Toyota Banjarmasin ditambah 

dengan kesadaran Merek yang sudah kuat dibenak konsumen serta didukung oleh tingginya 

Loyalitas Merek Toyota Avanza di masyarakat maka Toyota Avanza akan terus menjadi pioner 

dikelas mobil Multi Purpose Vehicles (MPV) di Indonesia, khusnya di kota Banjarmasin. 

Begitu juga dalam dimensi Asosiasi Merek, Hasil penelitian ini juga tidak menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

mobil Toyota Avanza di Wira Toyota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan para konsumen bisa 

saja sudah mulai bosan dengan fitur dan desain yang sangat minimalis dari Toyota Avanza. 

Serta hargga Jual kembali Toyota Avanza juga tidak terlalu tinggi, hal ini dikarenakan karena 

banyaknya industri rental mobil dan juga travel yang rata-rata menggunakan mobil Toyota 

Avanza sebagai armadanya sehingga menimbulkan keraguan bagi konsumen yang ingin 

membeli mobil Toyota Avanza dengan kondisi bekas.  

Karena sudah pasti kondisi mobil dari industri rental dan travel ini sudah kurang nyaman 

dikendarai. Karena tingginya siklus pemakaian dengan kilometer yang tinggi sehingga 

mengalami beberapa kerusakan dan bahkan cenderung sudah menagalami perbaikan secara 

keseluruhan (overhoul). Hal inilah salah satunya yang membuat harga jual kembali Toyota 

Avanza tidak terlalu tinggi dibandingkan mobil dikelasnya. Namun Hal ini masih dapat tertutupi 

oleh tingginya Kesadaran Merek serta Loyalitas Merek yang ada di Masyarakat terhadap Mobil 

Toyota Avanza sehingga Toyota Avanza masih menjadi Primadona dalam persaingan mobil 

kelas Multi Purpose Vehicles (MPV) ini.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka 

dapat dimpulkan bahwa :  

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier 

berganda terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara 

variabel Ekuitas Merek yang terdiri dari Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kesan Kualitas 

dan Asosiasi merek terhadap Keputusan Konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza 

pada Wira Toyota Banjarmasin. 

2. Terdapat Pengaruh yang signifikan secara pasial antara variabel Kesadaran Merek terhadap 

Keputusan Konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota Banjarmasin. 

3. Terdapat Pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Loyalitas Merek terhadap 

Keputusan Konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota Banjarmasin. 

4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Kesan Kualitas 

terhadap Keputusan Konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota 

Banjarmasin. 

5.  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel Asosiasi Merek 

terhadap Keputusan Konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira Toyota 

Banjarmasin. 

6. Variabel Loyalitas Merek merupakan yang paling dominan dari variabel Ekuitas Merek yang 

terdiri Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Kesan Kualitas dan Asosiasi merek, yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih mobil Toyota Avanza pada Wira 

Toyota Banjarmasin. 
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ABSTRAK 
 

Sampah khususnya di kota besar sudah  menjadi masalah nasional. Pengelolaan sampah di 

Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah pengelolaan sampah 

berbasis kampus. Oleh karena itu perlu di adakan kajian bisnis tentang pengelolaan sampah 

kampus serta peran serta akademisi di PNJ.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sampah kampus, serta merencanakan 

pengelolaan sampah yang berbasis kampus. Politeknik Negeri Jakarta Sebagai salah satu 

laboratorium pendidikan, berupaya mengembangkan pengelolaan sampah dalam kampus yang 

dikelola oleh IKDU Center. Hal tersebut ditujukan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat 

sampah yang tidak tertangani dengan baik. keberadaan laboratorium pengelolaan sampah 

memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan bagi 

mahasiswa maupun bagi dosen yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup lingkungan di 

Politeknik Negeri Jakarta. 

Pengelolaan sampah saat ini tidak hanya untuk sampah organik saja, akan tetapi sampah 

anorganik juga dikelola, antara lain untuk sampah organik selain diolah untuk dijadikan pupuk 

kompos, juga diolah menjadi pakan ayam dan pakan ikan lele khusus dari sampah kantin. 

Sedangkan diversifikasi yang lain, sampah dimasukkan ke polybag dan dijadikan tempat untuk 

menanam jahe merah, kemudian jahe merah di olah menjadi minuman menyehatkan. Sedangkan 

untuk sampah anorganik dikelola menjadi alat yang berhubungan dengan teknologi tepat guna  

seperti alat penyaring air kotor, alat untuk mengolah sampah plastik menjadi minyak, alat untuk 

biomas, dll. 

 

Kata kunci :  Ikdu Center, alat TTG, Pengelolaan, Pengolahan sampah, bisnis sampah, 

PNJ 

 

 
ABSTRACT  

Waste, especially in large cities has become a national problem. Waste management in 

Indonesia can be done in various ways. One of them is a university-based waste management, 

therefore it's necessary to hold a business study of waste management in university,  and the 

role of academics in PNJ.  

The aims of this study is to assess the waste management in University and planning how to 

conduct University-based waste management. PNJ as one of laboratory study, try to develop 

waste management in the University which is managed by IKDU Center. It is aimed to reducing 

the environmental impact from waste that is not handled properly. The laboratory of waste 

management plays an important role in improving the quality and quantity of education for 

students and for lecturer who conduct research in the scope of environmental in PNJ.  
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The waste management is not only for organic waste, but also for inorganic waste. The 

organic waste is not only processed as compost, but also processed into chicken feed and catfish 

feed, especially from cafeteria waste. While the other diversification, the organic waste can be 

placed in a polybag and be a planting material of red ginger, then the red ginger is processed 

into healthful drinks. As for inorganic waste is processed into a manageable tool that associated 

with technology such as dirty water purifiers, tools for managing plastic waste into oil, and a 

tool for biomass. 

 

Keyword :  IKDU Center, tool-related to appropriate technology, garbage disposal, waste 

management business 

 

PENDAHULUAN  

Pengelolaan dan pengolahan sampah di Indonesia masih menjadi masalah, khususnya di 

kota besar / perkotaan, sehingga perlu ditangani dengan benar dikarenakan menyangkut masalah 

lingkungan hidup. Sampah bila tidak ditangani secara profesional dapat menjadi malapetaka jika 

tidak diolah dan ditangani keberadaannya dapat menyebakan multiplier effect di sektor ekonomi 

dan lingkungan. Dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang tidak baik salah satunya 

adalah terjadinya banjir seperti akhir-akhir ini juga dikarenakan salah satu penyebabnya adalah 

sampah. Sampah juga dapat membawa faktor yang lain yaitu penyakit.  

Masalah persampahan di Indonesia secara umum dipicu oleh 2 faktor, menurut Ira Syafitri 

1. Faktor Internal  

a. Minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan 

sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri. 

b. Minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan 

sampah saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah 

yang semakin besar. 

c. Masalah mentalitas yang muncul berkaitan dengan penggunaan teknologi yang 

konvensional. 

2. Faktor eksternal 

a. Minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi 

kota-kota besar. 

b. Tidak adanya AMDAL (kajian geologi, hidrogeologi, transporasi, sosial ekonomi 

dll) yang mendukung masalah AMDAL, sehingga banyak ditemui TPA yang berada 

ditempat tinggi meskipun struktur tanahnya sebagian besar bersifat labil. 

c. Pengelolaan sampah/ kebersihan kota yang belum dimasukkan kedalam prioritas 

pembangunan perkotaan sehingga alokasi anggaran yang ada sama sekali kurang. 

d. UU pengelolaan sampah yang bersifat komprehensif yang mampu memadukan dan 

mengoordinasikan gerak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (termasuk LSM) 

artinya, belum adanya paying besar yang menjadi pengelolaan sampah nasional. 

Selama ini, sampah baru dikelola secara parsial. Masalah sampah bukan merupakan 

bagian dari pemberdayaan masyarakat secara infomra terhadap pelibatanna dalam 

pengelolaan sampah. 

e. Tingginya tingkat kebocoran retribusi sampah. Intinya rencana yang sangat matang 

jika tidak didukung oleh back up dana yang mencukupi akan sia-sia. 

 

Politeknik Negeri Jakarta, melalui IKDU Center (didirikan dari pengabdian masyarakat 

IbIKK Dosen), berupaya mengembangkan pengelolaan sampah di kampus. Hal ini ditujukan 

untuk mengurangi dampak lingkungan akibat dari sampah yang tidak tertangani dengan baik.  

Pengelolaan dan pengolahan sampah yang dilakukan di Politeknik Negeri Jakarta tidak 

jauh berbeda dengan sistem yang banyak dilakukan saat ini yaitu dengan melakukan pemilahan 

terhadap sampah sesuai sumbernya. Pengolahan sampah yang dilakukan di PNJ yaitu dengan 

secara terpadu dan melibatkan seluruh peran aktif dari stake holder di PNJ. 
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Pengelolaan dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara pemilihan terlebih dahulu, 

sebelum diolah, dengan cara di pilah berdasarkan jenis dari sampah itu sendiri, seperti 

dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, misalnya sampah plastik, gelas, 

koran/kertas. Logam, alat elektronik, ATK, daun dan ranting pohon. Untuk sampah anorganik 

IKDU Center bekerjasama dengan pengepul dengan cara dijual per kg, sesuai dengan harga 

yang berlaku saat itu. 

Dengan adanya pengelolaan dan pengolahan sampah, nantinya diharapkan tidak lagi 

membuang sampah ke luar kampus semua sampah diolah didalam kampus, sehingga tidak 

membebani lagi TPA Cipayung di Kota Depok yang semakin lami tidak bisa menampung lagi 

sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga Politeknik Negeri Jakarta dapat menjadi 

contoh dalam pengelolaan dan pengolahan sampah dan menjadi area zero waste. 

Dalam mengelola sampah Politeknik Negeri Jakarta mempunyai fasilitas seperti dibawah ini : 

 

Table 1.1. fasilitas yang digunakan dalam PPSK_IKDU 

No Nama Tahun 

Pe

ro

le

ha

n 

Jumlah 

1 Gerobak Motor 

3 

ro

da 

2010 1 

2 Mesin 

pe

nc

ac

ah 

2010 2 

3 Mesin 

Pe

ng

ay

ak  

2010 3 

4 Bangunan 

ka

nt

or, 

gu

da

ng

, 

da

pu

r 

2014 3 ruang 

5 Mesin Pres 

Pa

lst

ik  

2014 1 

6 Alat-alat TTG 

(h

as

2014-2015 6 buah 
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il) 

Sumber: data diolah 2016 

 

Selain peralatan tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan pengolahan sampah juga 

diperlukan peralatan-peralatan teknis yang digunakan oleh pegawai antara lain gacok skop, 

golok, dunak dan penki, spatu boot, masker, sarung tangan dan pacul. 

Petugas sampah mengangkut sampah secara rutin, ada 13 orang yang bekerja ditaman, 1 orang 

bekerja di pengolahan sampahnya. Jumlah sampah di PNJ, setiap hari bertambah, rata-rata 

sehari 10 gerobak. Sehubungan dengan bertambah banyaknya mahasiswa PNJ maka bertambah 

pula jumlah timbunan sampahnya, serta ditambah sampah kebun. 

Adapun tujuan dari IKDU Center itu sendiri adalah untuk mengelola dan mengolah sampah 

kampus yang dapat menghasilkan model bisnis. 

 

METODE PENELITIAN  

Waktu dan lokasi 

Program pengelolaan dan pengolahan sampah kampus yang dilaksanakan di Politeknik Negeri 

Jakarta, sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Pemilihan Lokasi ini dikarenakan keterkaitan 

dengan program IbIKK Pengabdian Masyarakat Dikti. Sehubungan dengan banyaknya sampah 

di kampus. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat kampus civitas akademikia PNJ 

dalam menerapkan pengelolaa ndan pengolahan sampah masih rendah. Berdasarkan informasi 

dari Pihak pengelola sampah, diketaui timbulan sampah mencapai rata2 15-20m3  dengan 

komposisi 50:50 an organic dan organic , untuk pemda Depok saja satu UPS bida terdiri 30m3  

perhari dengan tenaga kerja 14 orang. banyaknya tumpukan sampah dipinggir2 jalan dan masih 

banyak warga civitas akademik yang membuang sampah sembarangan. 

 

Prosedur 

Kegiatan ini merupakan kegiatan skala laboratorium mengenai pengelolaan dan pengolahan 

sampah melalui IKDU Center PNJ, yang dilakukan dengan menggunakan metode Partisipasi. 

Pelaksanaan pengelolaan sampah dikampus, dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: 

1. Pelakasanaan dilakukan sudah 3 tahun, 

2. Ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat kampus: 

a. Sosialisasi kepada civitas akademik PNJ (direktur, jajaran pimpinan, Dosen, 

Mahasiswa dan tenaga kependidikan) 

b. Pelatihan rutin bagi masyarakat sekitar Depok, Kelurahan, Kecamatan, Sekolah dll 

c. Pembuatan alat Teknologi Tepat Guna (berdasarkan permintaan Pemda, Industri 

Kecil, Kampus) 

d. Pembinaan untuk kelompok masyarakat berkaitan dengan program Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

e. Diversifikasi Usaha, membuat produk yang lain dari sampah organic dan an 

organic. 

f. Penjualan hasil produk 

3. Melakukan Publikasi dalam bentuk diseminasi hasil seperti mengikuti seminar, baik 

Nasional maupun Internasional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengelolaan dan pengolahan sampah adalah mengajarkan kepada masyarakat untuk 

memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat civitas akademika PNJ untuk mengolah 

sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Selain itu 

masyarakat Civitas akademika PNJ akan memperoleh tambahan penghasilan untuk kemandirian 

ekonomi, dalam bentuk kewirausahaan dan dapat dilaksanakan dengan usaha simpan pinjam 

seperti bank sampah/ koperasi sampah. Serta terwujudnya kesehatan lingkungan di kampus 

PNJ.  
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Pelaksanaan Bank sampah antara lain diintegrasikan dengan pendidikan mengenai 

Prinsip2 $R menjadi pengetahuan dasar bagi warga PNJ dalam mengelola sampah yang berasal 

dari sumbernya.  

Pemberdayaan warga PNJ khususnya mahasiswa dan dosen dalam bentuk penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam program kreativitas maahasiswa, dimana 

mahasiswa ini ada yang dating tidak hanya dari PNJ , akan tetapi dari kampus lain, diantaranya 

dari UI dan Gundar.  Sampai saat ini ada mahasiswa berprestasi dengan menuliskan artikelnya 

tentang penggunaan limbah kacang kedelai yang digunakan untuk membuat nugget ayam 

dengan produksinya sudah diberi label vitfood, demikian juga ada beberapa dosen yang 

mengambil judul IbM daur ulang, sesuai dengan bimbingan dari IKDU Center PNJ. 

 

Gambar 1. Proses Pengumpulan sampah di UPS PNJ 

 
Sumber: data diolah 2016 

 

Hasil dari kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah dalam bentuk bisnis (skala Lab) : 

1. Menerima kunjungan  tamu (dosen, mahasiswa(dari Luard an dalam PNJ), kelompok 

masyarakat, Industri, Pemda dll 

2. Kantor IKDU Center 

3. Ruang Workshop 

4. Pelatihan untuk masyarakat 

5. Narasumber di beberapa Kampus dan Pemda. 

6. Pembuatan produk : pupuk organic pupuk cair, Pakan Ikan dan pakan Ayam,pembuatan 

TTG 

7. Penjualan produk : Pupuk organic, sayuran organic, tanaman hias, pupuk cair, Pakan 

Ikan dan Pakan Ayam, Ikan Lele dan Pembibitan dan penjualan Ayam  

 

Gambar di bawah ini beberapa contoh dari pelaksanaan kegiatan bisnis pengelolaan dan 

pengolahan sampah berbasis kampus 
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KESIMPULAN  

1. Bisnis berbasis pengelolaan dan pengolahan sampah di kampus bisa menghasilkan ruang 

baik untuk dosen, mahasiswa ataupun masyarakat, sehingga dapat bermanfaat untuk 

kepentingan kampus sendiri selain menjaga kebersihan kampus, dapat juga menghasilkan 

berbagai bentuk kewirausahaan bagi mahasiswa maupun dosen. 

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan sampah dikampus harus mendapat dukungan 

baik dari pimpinan maupun dari civitas akademika Institusi. 

3. Bisnis / kewirausahaan dari pengelolaan dan pengolahan sampah dapat menghasilkan 

berbagai macam produk, diantaranya pelatihan untuk masyarakat, menghasilkan TTG, 

mengahasilkan pakan ayam dan pakan Ikan, pupuk organis, pupuk cair, tanaman organic, 

tanaman hias, bank sampah dan lainnya. 
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Saran  

1. Perlu diadakan pembimbingan dari pimpinan, sehingga nanti akan menjadi satu badan 

income generating. 

2. Diharapkan pengelolaan dan pengolahan sampah kampus bisa mengurangi timbunan 

sampah di kampus. 

3. Perlu institusi mengarahkan para pengelola dan pengolah sampah, untuk menjadikan 

kelompok pengeloa dan pengolah sampah menjadi professi yang professional sehingga  

tidak dipandang sebelah mata dan terun menerus diberikan pembinaan dan pelatihan 
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ABSTRAK 

Pada abad 21 ini banyak terjadi persaingan yang tinggi di segala bidang, terutama dalam 

bidang perdagangan bebas dunia. Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin negara-negara 

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, 

Laos, Myanmar, dan Kamboja) sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia 

Tenggara pada akhir 2015. Tingginya tingkat persaingan tidak hanya dialami oleh perusahaan 

besar saja tetapi juga dialami oleh perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, seperti industri 

kecil dan menengah  mebel  yang ada di  Kecamatan Tahunan  Kabupaten Jepara. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh information sharing, knowledge sharing,   dan   

relation   terhadap   performance   perusahaan.    

Tipe   penelitian   ini   adalah explanatory research. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik non probability sampling. Adapun jumlah sampel 70 responden, dengan 

menggunakan teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, 

analisis regresi sederhana, koefisien  determinasi,  uji  signifikansi  (uji  t)  dengan  

menggunakan  SPSS  16.0.   

Hasil Penelitian ini menunjukkan bawah performance perusahaan dapat dijelaskan oleh 

information sharing sebesar 36,9% dengan hasil t hitung sebesar 6,301 > t tabel 1,9955. 

Performance perusahaan dapat dijelaskan oleh knowledge sharing  sebesar 30,9% dengan 

hasil  hasil t hitung sebesar 5,511 > t tabel 1,9955. Performance perusahaan dapat 

dijelaskan oleh relation sebesar 42,8% dengan hasilt hitung sebesar 7,134 > t tabel 

1,9955. Saran dalam penelitian ini yaitu  pengusaha  hendaknya  selalu  berbagi  

informasi(information  sharing)  antara  sumber daya manusia yang ada di organisasi 

tersebut, selain itu dibutuhkan juga berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang 

akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan dengan adanya inovasi. Dari 

adanya information sharing dan knowledge sharing juga dibutuhkan relation dalam 

sebuah perusahaan, sebuah hubungan (relation) yang dibina secara baik akan 

menghasilkan hubungan yang saling menuntungkan atara satu dengan yang lainnya. 

Dengan adanya information sharing, knowledge sharing, dan relation dapat 

meningkatkan performance perusahaan. 
 

Kata   kunci   :   Information   Sharing,   Knowledge   Sharing,   Relation,   

Performance Perusahaan.

mailto:nirmala.mandasari@rocketmail.com
mailto:fafanabil@gmail.com
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ABSTRACT 

In the 21st century is a lot going on to high competition in all fields, especially in the field 

of global free trade. More than a decade ago, the leaders of ASEAN countries (Indonesia, 

Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, 

and Cambodia) have agreed to form a single market in Southeast Asia in late 2015. The high 

level of competition is not only experienced by big companies but also to the small and medium 

enterprises in Indonesia, such as small and medium industries in Sub furniture Tahunan 

Jepara regency. The purpose of this study was to determine the effect of information sharing, 

knowledge sharing, and relation to the performance of the company.  

This type of research is explanatory research. The sampling technique using non-

probability sampling techniques. The total sample of 70 respondents, using a sampling 

technique that is saturated with a certain considerations. This study uses qualitative and 

quantitative analysis techniques. Quantitative analysis using validity, reliability test, 

correlation coefficient, simple regression analysis, coefficient of determination, significance 

test (t test) using SPSS 16.0.  

The results of this study indicate that the company's performance can be explained by 

information sharing with the result of 36.9% amounting to 6,301 t count> t table 1.9955. The 

company's performance can be explained by knowledge sharing by 30.9% with the results of 

the t calculate equal to 5.511> t table 1.9955. The company's performance can be explained by 

a 42.8% relation to t calculate equal to 7.134> t table 1.9955. Suggestions in this research that 

employers should always share information between the human resources that exist in the 

organization, but it is also needed to share knowledge (knowledge sharing) which will provide 

convenience to every employee with their innovation. From the sharing of information and 

knowledge sharing are also needed in a firm relation, a relation (relation) who nurtured will 

produce mutual relationships between one another. With the sharing of information, knowledge 

sharing, and relations can improve company performance. 

 

Keywords: Information Sharing, Knowledge Sharing, Relation, Corporate Performance 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada abad 21 ini banyak terjadi persaingan yang tinggi di segala bidang, terutama 

dalam bidang perdagangan bebas dunia. Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin negara- 

negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, 

Vietnam,  Laos,  Myanmar,  dan  Kamboja)  sepakat  membentuk  sebuah  pasar  tunggal  di 

kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Untuk menghadapi MEA Indonesia sebagai salah satu 

negara Asia Tenggara harus menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja, 

antara lain menyiapkan tenaga kerja dengan mental dan kemampuan yang baik.Strategi yang 

diatur tidak hanya tangible resource saja melainkan juga sumber daya tanpa wujud (intangibel 

resources), seperti knowledge management. 

Pada Knowledge management diperlukan strategi pengelolaan pengetahuan dalam 

organisasi yaitu information sharing, knowledge sharing, dan relation. 

 
KAJIAN TEORI 

Pengertian Usaha Kecil Menengah 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro yaitu usaha produktif 

milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni : 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus juta 

rupiah) 
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Pengertian lain adalah Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria yakni : 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : 

 Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta`rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). 

 
Pengertian Manajemen Pengetahuan 

Untuk   bertahan   dalam   menghadapi   persaingan   dibutuhkan   persaingan   yang 

kompetitif  dan  dapat  mempertahankan  kelangsungan  hidup  organisasi,  perlu 

mengembangkan kemampuan dan keunggulan bersaing, tidak semata-mata dari sumber daya 

tradisional, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan dana, melainkan sumber daya tanpa 

wujud (intangibel resources), seperti pengetahuan dan intelectual capital. Hal ini di dukung 

oleh penjelasan dari Nawawi (2012:4) di dalam konteks manajemen, proses manajemen 

pengetahuan merupakan serangkaian tindakan yang saling mendukung satu sama lain yang 

bersifat terus-menerus yang selalu ada keterkaitannya. 

Sedangkan menurut Tannebaum (dalam Nawawi, 2012 : 2) memberikan definisi 

manajemen pengetahuan mencakup pengumpulan, penyususnan, penyimpanan, dan 

pengaksesan informasi untuk membangun pengetahuan, pemanfaatan dengan tepat teknologi 

informasi, seperti komputer yang dapat mendukung manajemen pengetahuan. Manajemen 

pengetahuan mencakup berbagai pengetahuan. Tanpa berbagi pengetahuan (knowledge 

sharing),  upaya  manajemen  pengetahuan  akan  gagal  kultur  perusahaan,  dinamika  dan 

praktik. 

 

Pengertian Information Sharing 
Berbagi informasi adalah kunci untuk menghasilkan hubungan yang sukses. Ketika 

karyawan memiliki komitmen untuk saling berbagi informasi, maka hubungan internal 

karyawan antar departemen juga baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Fawcett (2007) bahwa hubungan yang dekat dan berkualitas dapat dibangun melalui berbagi 

informasi ketika perusahaan ingin berbagi tujuan bersama dan membangun karyawan yang 

aktif (hubungan kolaborasi yang baik). Jadi untuk menjalin hubungan antar karyawan 

diperlukan komunikasi yang terbuka, di mana komunikasi yang terbuka disebabkan oleh 

adanya aliran informasi yang tepat dalam organisasi. 

Information sharing (pembagian informasi) adalah aliran komunikasi secara terus 

menerus antara mitra kerja baik formal maupun informal dan berkontribusi untuk suatu 

perencanaan serta pengawasan yang lebih baik dalam sebuah rangkaian (Miguel dan 

Brito,2011). 
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Pengertian Knowledge Sharing 

Knowledge sharing menurut Dyer dan Nobeoka dalam Kumala (2012) adalah kegiatan 

yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, membantu orang bekerja sama, meningkatkan 

kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, dan lainnya. Sedangkan menurut Hoof & 

Hendrix dalam Adinata (2004) mengemukakan bahwa knowledge sharing adalah sebagai 

sebuah proses yang mana individu-individu yang terlibat saling bertukar knowledge dalam 

bentuk tacit dan eksplisit dan digunakan untuk menciptakan knowledge baru. Knowledge 

sharing lebih dari sekedar berbagi, dan juga merupakan “bekerja sama”. 

Menurut Setiarso dalam buku Nawawi (2012:9) bahwa faktor budaya memegang 

peran yang sangat penting dalam mendukung proses penciptaan knowledge organisasi dan 

keberhasilan knowledge management di organisasi. 

 
Pengertian Relation 

Dalam (Johnson dalam Mahardika 2014), relation berarti kualitas yang dipersepsi 

berdasarkan kehangatan dan kedalaman suatu hubungan yang terjalin diantara kedua belah 

pihak. Konsep yang lebih umum akan kualitas hubungan menurut Johnson dalam Mahadika 

(2014) merupakan gambaran kedalaman dan kedekatan sebuah hubungan antara atasan dan 

bawahan. Kalau relationship bagus dalam arti dapat berjalan dalam jangka panjang, maka 

perceived quality (kualitas yang dirasakan) juga tinggi. 

Menjaga hubungan baik dengan para mitra perusahaan adalah salah satu hal penting 

yang patut diperhatikan oleh para pelaku bisnis karena suatu keberhasilan dalam kemitraan 

tidak dapat diraih begitu saja. Keberhasilan melalui kerjasama dicapai melalui peningkatan 

kinerja perusahaan yang dilandasi dengan hubungan baik Ahda (2009). 

 
Pengertian Performance 

Dalam penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Bastian (2001) kinerja perusahaan 

(business performance) adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas untuk 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi dan sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Dengan diukur secara kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya Bastian (2001) menjelaskan 

bahwa  kinerja  perusahaan  dapat  dicapai  jika  individu-individu  yang  ada  mempunyai 

hubungan satu tim kerja yang kuat dimana individu-individu di dalamnya menjalin komunikasi 

yang baik. Dengan menjalin komunikasi yang baik, individu-individu tersebut mampu 

melaksanakan tugasnya dengan cepat dan efisien sehingga kinerja mereka menjadi maksimal. 

Dijelaskan dalam buku Evaluasi Kinerja Perusahaan menurut Umar (2005:12) 

Identifikasi dan penentuan strategi berbagi bidang fungsional serta perinciannya secara 

spesifik, akan lebih memperjelas makna strategi utama (grand strategy). 

 
Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1:   Terdapat  pengaruh   yang  signifikan  antara  information  sharing  terhadap 

performance perusahaan. 

Hipotesis 2:  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara   knowledge  sharing  terhadap 

performance perusahaan. 

Hipotesis 3:  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  relation  terhadap  performance 

perusahaan. 

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh antara information sharing, knowledge sharing, dan relation 

teradap Performance perusahaan. 
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Gambar 1. Kerangka Hipotesis 

 

 
Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam Penelitian, 2016 

 

 

METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory research. 

Eksplanatory research ini ditujukan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh antara variable 

independen dengan variable dependen. Populasi dalam penelitian ini seluruh UKM mebel yang 

berada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Jumlah sampel 70 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi dapat dijadikan sampel. 

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan skala likert 

dari 1-5. Teknik analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 

16.0 yang terdiri dari: uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, koefisien determinasi, regresi 

linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. 

 

HASIL 

Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian diolah menggunakan SPSS for Windows 

versi 16.0. Berikut rekapitulasi hasil yang diperoleh: 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Data 
 

Uji 

Hipotesis 

 

Korelasi 

(R) 

Koefisien 
Determinasi 

(R2) 

 

Koefisien 

Regresi 

 
t/F hitung 

 
Sig 

 
Kesimpulan 

 

X1 → Y 
 

0.607 
 

0.369 
 

0,381 
 

6,301 
 

0,00 
H0 ditolak, 
Ha diterima 

 

X2 → Y 
 

0.556 
 

0,309 
 

0,419 
 

5,511 
 

0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 
 

X3 → Y 
 

0,654 
 

0,428 
 

0,844 
 

7,134 
 

0,00 
H0 ditolak, 
Ha diterima 
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X1, X2, 

X3 → Y 

 

0,775 
 

0,601 
0,301 (X1) 

0, 289(X2) 

0,393 (X3) 

 

33,093 
 

0,00 
H0 ditolak, 

Ha diterima 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
 

Berdasarkan  Tabel  1  maka  dapat  diketahui  bahwa:  information  sharing  (X1)  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance perusahaan pada UKM mebel 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 

0,381. Hasil uji korelasi sebesar 0,607 artinya hubungan keduanya kuat. Koefisien determinasi 

sebesar 36,9% yang berarti bahwa   besarnya   sumbangan   pengaruh   information   sharing   

dalam   menjelaskan   performance perusahaan pada konsumen UKM mebel Kecamatan 

Tahunan adalah sebesar 36,9%. Hasil uji regresi sederhana menghasilkan nilai t hitung sebesar 

(6,301) > t tabel (1,9955), sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “diduga variable 

information sharing mempunyai pengaruh positif terhadap performance perusahaan yang terjadi 

pada UKM mebel Kecamatan Tahunan” diterima. 

Knowledge sharing (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

perusahaan UKM mebel Kecamatan Tahunan Jepara (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi 0,419. Hasil uji korelasi sebesar 0,556 artinya hubungan keduanya sedang. 

Koefisien determinasi sebesar 30,9% yang berarti bahwa besarnya sumbangan pengaruh 

knowledge sharing sedang, dalam menjelaskan knowledge sharing UKM mebel Kecamatan 

Tahunan 30,9%. Hasi uji regresi sederhana menghasilkan t hitung sebesar (5,51) > t tabel 

(1,9955), sehingga hipotesis kedua yang berbunyi “diduga variabel knowledge sharing 

mempunyai pengaruh terhadap performance perusahaan pada UKM mebel Kecamatan 

Tahunan” diterima. 

Relation (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance perusahaan pada 

UKM mebel Kecamatan Tahunan (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 0,844. 

Hasil uji korelasi sebesar 0,654 yang artinya kuat. Koefisien determinasi sebesar 57,2%yang 

berarti bahwa besarnya sumbangan pengaruh relation dalam menjelaskan performance 

perusahaan UKM mebel Kecamatan Tahunan adalah sebesar 57,2%. Hasi uji regresi sederhana 

menghasilkan t hitung sebesar (7,134) > t tabel (1,9955), sehingga hipotesis ketiga yang 

berbunyi “diduga variabel relation mempunyai pengaruh positif terhadap performance 

perusahaan yang terjadi pada UKM mebel kecamatan Tahunan” diterima. 

Information sharing (X1), knowledge sharing (X2), dan Relation (X3) secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance perusahaan UKM 

mebel Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 

regresi relation sebesar 0,393;   information sharing sebesar 0,301; dan knowledge sharing 

sebesar 0,289. Hasil uji koefisien korelasi sebesar 0,775  yang artinya kuat. Koefisien 

determinasi sebesar 60,1% yang berarti besarnya sumbangan pengaruh information sharing, 

knowledge sharing dan relation dalam menjelaskan  perfoemance  perusahaan  pada  UKM  

Mebel  kecamatan  Tahunan  konsumen  adalah sebesar 60,1%. Hasi uji regresi berganda 

menghasilkan F hitung sebesar (33,093) > F tabel (3,9829), sehingga hipotesis keempat yang 

berbunyi “diduga variabel information sharing, knowledge sharing, dan relation bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap performance perusahaan yang terjadi pada UKM mebel 

kecamatan Tahunan” diterima. Variabel relation memiliki pengaruh dominan terhadap 

performance perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 7,134 paling besar 

diantara variabel information sharing dan knowledge sharing. 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh information sharing, knowledge sharing, dan relation terhadap 

performance perusahaan UKM mebel di Kecamatan Tahunan. 
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Information sharing berada pada kategori baik sebesar 54,3%. Dengan rekapitulasi nilai 

rata-rata (mean) skor variabel information sharing sebesar 3,88. Skor rekapitulasi tertinggi 

diperoleh oleh indikator item pernyataan mengenai membagikan informasi yang sesuai dan 

dibutuhkan dengan nilai rata-rata 4,07. Sedangkan item pertanyaan dengan nilai rata-rata 

terendah adalah item pernyataan mengenai terdapat fasilitas teknologi untuk berbagi 

informasidengan nilai rata-rata 3,40. Dimana sesuai dengan teori (Yaqoub dalam Mahardika, 

2014), bahwa information sharing juga memungkinkan organisasi atau sebuah perusahaan 

untuk mendapatkan, menjaga, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memastikan pengambilan keputusan manjadi efektif, dan merupakan faktor yang mampu 

mempererat elemen-elemen kolaborasi secara keseluruhan. 

Knowledge   sharing   berada   pada   kategori   cukup   baik   sebesar   41,4%.   Dengan 

rekapitulasi nilai rata-rata (mean) skor variabel knowledge sharing sebesar 3,21. Skor 

rekapitulasi tertinggi diperoleh oleh indikator item pernyataan mengenai membangun rasa 

saling  percaya  dengan  nilai  rata-rata  3,67.  Sedangkan  untuk  skor  rekapitulasi  terendah 

terdapat pada beberapa indikator yaitu mengenai sistem penghargaan (reward) dengan nilai 

rata-rata 2,87 dan indikator mengenai metode pertukaran karyawan dengan nilai rata-rata 

2.70. Memiliki motivasi tinggi untuk berbagi pengetahuan akan meningkatkan pengetahuan 

antara sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan dengan hubungan internal yang baik 

maka dapat mencapai performance perusahaan yang baik. Hasil penelitian ini sama dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rashed et al (2010: 61-77), dimana penelitiannya 

membuktikan bahwa dengan berbagi pengetahuan dapat mendorong terciptanya hubungan 

kemitraan yang dilandasi dengan rasa saling percaya dan dalam jangka lama akan menghasilkan 

keunggulan-keunggulan yang kompetitif di pasar. 

Relation berada pada kategori sangat baik sebesar 60%. Dengan rekapitulasi nilai rata- 

rata (mean) skor  sebesar 4,10. Skor rekapitulasi tertinggi diperoleh oleh indikator mengenai 

kejujuran dalam bekerjasama dengan nilai rata-rata 4,27. Sedangkan untuk skor rekapitulasi 

terendah terdapat pada indikator mengenai memiliki komunikasi yang baik dengan nilai rata-

rata masing-masing 3,81. Dalam sosialisasi menjelaskan bahwa sebuah hubungan (relation) 

yang baik mendorong dalam kemajuan organisasi karena bermanfaat untuk meningkatkan 

koordinasi, mempercepat proses aktivitas, dan pengembangan budaya organisasi. Menurut teori 

yang dikemukakan oleh Soekanto (2000) menyatakan bahwa ketika hubungan sosial terjalin 

dengan baik, maka akan merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya dan akan mendorong  

untuk  memberikan  yang  terbaik  di  dalam  setiap  pekerjaan  yang  diberikan padanya 

sehingga performance perusahaan dapat cepat tercapai. 

Performance perusahaan berada pada kategori sangat  baik sebesar 47,1%. Dengan 

rekapitulasi nilai rata-rata (mean) skor variabel 4,10. Skor rekapitulasi tertinggi diperoleh 

oleh indikator peningkatan jumlah pelanggan dengan nilai rata-rata 4,11. Sedangkan item 

pernyataan yang memiliki skor rat-rata dibawah skor rata-rata variabel adalah pernyataan 

mengenai omzet penjualan dengan nilai rata-rata 3,95 dan peningkatan penjualan dengan nilai 

rata-rata 3,94. 

Information  sharing  berpengaruh  terhadap   performance  perusahaan   dibuktikan 

dengan uji koefisien korelasi information sharing terhadap performance perusahaan sebesar 

0,607. Hal ini menunjukan bahwa nilai tingkat keeratan hubungan antara variabel information 

sharing dengan performance perusahaan adalah kuat. Hasil analisis koefisien determinasi 

variabel information sharing terhadap performance perusahaan adalah 0,369 artinya variabel 

performance perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel information sharing sebesar 36,9%. 

Koefisien (X1) yang positif menunjukan dengan semakin baik penilaian terhadap variabel 

information sharing maka akan menciptakan performance perusahaan yang tinggi. Hasil uji 

lainnya diperkuat dengan hasil t hitung sebesar 6,301 > t tabel 1,9955. Dengan demikian 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara information sharing (X1) terhadap performance 

perusahaan  (Y).  Pengaruh  ini  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  information  sharing 

dibenak pengusaha maka akan menciptakan performance perusahaan yang lebih tinggi. Hal 
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ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2014) (information sharing) 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan studi kasus pada UKM pengrajin yang 

tergabung CV. Langit Biru Creativindo Indonesia. 

Knowledge sharing (X2) berpengaruh terhadap performance perusahaan dibuktikan 

dengan uji koefisien korelasi knowledge sharing  terhadap performance perusahaan sebesar 

0.556. Hal ini menunjukan bahwa nilai tingkat keeratan hubungan antara variabel knowledge 

sharing dengan performance perusahaan adalah sedang. Hasil analisis koefisien determinasi 

variabel knowledge sharing  terhadap performance perusahaan adalah 0,309 artinya variabel 

performance perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel knowledge sharing sebesar 30,9%. 

Koefisien (X2) yang positif menunjukan dengan semakin baik penilaian terhadap variabel 

knowledge sharing maka akan menciptakan performance perusahaan yang tinggi. Hasil uji 

lainnya diperkuat dengan hasil t hitung sebesar 5,511 > t tabel 1,9955. Dengan demikian 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara knowledge sharing  (X2) terhadap performance 

perusahaan (Y). Pengaruh ini menunjukan bahwa semakin tinggi knowledge sharing diikuti 

pengusaha maka akan menciptakan performance perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari, bahwa knowledge sharing berpengaruh 

terhadap   internal relationship antar karyawan, knowledge sharing dapat meningkatkan 

performance perusahaan. 

Variabel relation berpengaruh terhadap performance perusahaan dibuktikan dengan uji 

koefisien korelasi relation sebesar 0,654. Hal ini menunjukan bahwa nilai tingkat keeratan 

hubungan  antara  variabel  relation  dengan  performance  perusahaan    adalah  kuat.  Hasil 

analisis koefisien determinasi variabel relation dengan performance perusahaan adalah 0,428 

artinya  variabel  performance  perusahaan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  relation  sebesar 

42,8%. Koefisien (X3) yang positif menunjukan dengan semakin baik penilaian terhadap 

variabel relation maka akan menciptakan performance perusahaan yang tinggi. Hasil uji lainnya 

diperkuat dengan hasil t hitung sebesar 7,134 > t tabel 1,9955. Dengan demikian dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh antara relation (X3) terhadap performance perusahaan (Y). 

Pengaruh ini menunjukan bahwa semakin tinggi relation maka akan menciptakan performance 

perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari 

bahwa Internal relationship antar karyawan dapat meningkatkan performance perusahaan. 

Hasil pengujian secara bersamaan menyatakan adanya pengaruh antara information 

sharing, knowledge sharing, dan relation terhadap performance perusahaan. Hal ini dibuktikan 

melalui hasil perhitungan nilai F hitung sebesar 33,093 > F tabel 3,9819. Berarti semakin tinggi 

penilaian variabel information sharing, knowledge sharing, dan relation maka akan 

semakin tinggi pula performance perusahaan Usaha Kecil Menengah (UKM) mebel kecamatan 

Tahunan. Hasil uji ini diperkuat dengan hasil perhitungan koefisien determinasi dari ketiga 

variabel tersebut diperoleh nilai sebesar 60,1%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

variabel performance perusahaan dapat dijelaskan oleh information sharing, knowledge sharing, 

dan relation sebesar 60,1%. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 

1. Information  sharing  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  performance 

perusahaan pada UKM mebel di Kecamatan Tahunan Jepara. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan information sharing yang ada di dalam UKM mebel Kecamatan Tahunan, 

semakin meningkatnya information sharing maka akan semakin meningkat juga 

performance perusahaan, begitu pula sebaliknya 

2. Knowledge  sharing  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  performance  perusahaan 

pada UKM mebel di Kecamatan Tahunan Jepara. Hal ini sangat berpengaruh pada 

performance UKM mebel di Kecamatan Tahunan, apabila knowledge sharing mengalami 
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peningkatan maka akan berpengaruh pada tingkat performance perusahaan yang akan 

semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.. 

3. Relation berpengaruh positif signifikan terhadap performance perusahaan. Pada UKM mebel 

di Kecamatan Tahunan Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa relation semakin ditingkatkan   

maka   performance   perusahaan   juga   akan   meningkat,   begitu   pula sebaliknya. 

4. Secara simultan terdapat pengaruh positif antara information sharing, knowledge sharing 

dan relation terhadap performance perusahaan pada UKM mebel di Kecamatan Tahunan 

Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa bila information sharing, knowledge sharing dan 

relation semakin tinggi dan meningkat maka akan berpengaruh pada meningkatnya 

performance perusahaan.. 
 
Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  dan  pembahasan  yang  didapat  dari  hasil  penelitian,  maka 

peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang m ungkin dapat membantu perusahaan atau 

peneliti lain. Adapun saran yang diberikan dari penliti adalah sebagai berikut : 

1. Pihak  UKM  mebel  di  Kecamatan  Tahunan  Jepara  seharusnya  mempunyai  sistem 

informasi manajemen di dalamnya, hal ini dikarenakan masih kurangnya fasilitas teknologi 

untuk berbagi informasi yang ada, dengan adanya teknologi sistem informasi maka akan 

membentuk aliran berbagi informasi (information sharing) antar SDM yang ada di dalam 

perusahaan. Sehingga SDM yang ada di dalam maupun di luar organisasi dapat 

mempermudah untuk membagikan informasi yang didapatkan. Selain itu dengan adanya 

information sharing organisasi akan memiliki informasi yang bermanfaat dalam menjamin 

tersedianya kualitas dan keterampilan dengan memanfaatkan informasi secara kritis, 

sehingga akan mempermudah dalam membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, 

menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Selain itu dapat membantu dalam 

pembuatan keputusan, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. 

Sehingga diharapkan dengan semakin besar peluang yang diberikan oleh pengusaha mebel 

untuk membagi informasi yang ada di dalam maupun di luar perusahaannya kepada antar 

SDM maka akan semakin tinggi performance perusahaan yang di hasilkan. 

2. Pihak UKM mebel di Kecamatan Tahunan Jepara terlihat masih mengalami beberapa 

penurunan yang perlu diperbaiki lagi yaitu : 

a. Kurangnya  sistem  penghargaan  (reward),  seharusnya  untuk  pemberian  

penghargaan dalam perusahaan UKM mebel tidak hanya dilihat dari hasil, akan tetapi 

juga proses bekerja karyawan melalui pemantauan yang baik dari manajemen karena 

penghargaan yang diberikan akan menambah semangat kerja karyawan untuk 

menjadi pekerja yang ulet. 

b. Tidak adanya pertukaran karyawan. Perputaran karyawan atau rotasi kerja karyawan 

seharusnya tidak dilakukan pada perusahaan besar saja, melainkan juga di lakukan 

dalam UKM mebel di Kecamatan Tahunan Jepara, terkadang kinerja karyawan 

mengalami fluktuasi. Kondisi seperti ini diduga ada hubungannya dengan terlalu 

lamanya seseorang dalam periode kerja di satu unit atau pekerjaan saja. Akibatnya 

akan timbul kebosanan dan bahkan kejenuhan dikalangan mereka. Dalam konteks 

pengembangan knowledge kondisi seperti itu tidak sehat. Maka manajemen seharusnya 

menerapkan kebijakan rotasi  pekerjaan/karyawan secara berkala, kebijakan seperti itu 

harus didasarkan pada data dan informasi akurat mengenai kinerja individu, 

pengalaman kerja, keterlibatan pelatihan, dan perilaku karyawan. Kemudian perlu 

juga dilakukan sosialisasi agar para karyawan tidak diperlakukan secara tidak adil. 

Hal lain yang penting juga dipertimbangkan bahwa rotasi pekerjaan harus berbasis 

kompetensi dari karyawan bersangkutan, mereka juga harus disiapkan lebih dahulu 

paling tidak dalam bentuk orientasi di tempat pekerjaan yang baru. Karyawan 
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mengikuti pelatihan silang antar jenis pekerjaan, agar mereka diharapkan dapat 

melakukan pekerjaan-pekerjaan pada ragam tingkat atau posisi tertentu. 

c. Tidak menyediakan sarana atau media untuk berbagi knowledge, seharusnya 

mengadakan kegiatan pelatihan kerja bagi karyawan, dengan adanya pelatihan yang 

diadakan maka terdapat wadah untuk berbagi pengetahuan (knowledge sharing). 

Adapun untuk pemberian materi tidak hanya difokuskan pada pemanfaatan teknologi 

melainkan juga pada soft skil. Pihak UKM mebel di Kecamatan Tahunan Jepara juga 

harus lebih memperhatikan lagi knowledge sharing yang ada di perusahaan, 

dikarenakan dilihat dri rekapitulasi variabel knowledge sharing memiliki rata-rata 

terendah dari variabel lainnya. Seperti salah satu indikator di dalamnya yaitu 

penghargaan (reward), Sehingga diharapkan dengan semakin besar peluang yang 

diberikan perusahaan bagi karyawan untuk berbagi pengetahuan maka akan semakin 

tinggi performance perusahaan yang dihasilkan. 

3. Pihak  UKM  mebel  di  Kecamatan  Tahunan  Jepara  hendaknya  selalu  mengadakan 

pertemuan rutin antar pemilik usaha mebel, hal ini dikarenakan masih kurangnya 

komunikasi yang  baik, dengan begitu maka sebaiknya diadakan adanya pertemuan antar 

pemilik  mebel  yang  nantinya  akan  akan  membangun  sebuah  hubungan  (relation), 

dimana  sebuah  hubungan  yang  baik  itu  perlu  ada  di  sebuah  perusahaan.  Sebuah 

hubungan (relation) yang dibina secara baik akan  menghasilkan hubungan yang saling 

menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, dengan begitu hal tersebut dapat 

mempermudah untuk mencapai performance perusahaan. Sehingga diharapkan dengan 

semakin besar peluang yang diberikan perusahaan bagi karyawan untuk berbagi 

pengetahuan maka akan semakin tinggi performance perusahaan yang dihasilkan. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai variabel-variabel bebas lain diluar variabel 

information sharing, knowledge sharing, dan relation yang dianggap memberikan 

pengaruh untuk performance perusahaan. Faktor-faktor lain tersebut mungkin dapat 

mempengaruhi dan menyempurnakan hasil penelitian ini. 
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ABSTRAK 

Ketika pemerintah suatu negara menghadapi defisit anggaran, salah satu upaya yang 

dilakukan untuk menutup defisit tersebut adalah melalui perangkat fiskal (fiscal instrument). 

Dari instrumen-instrumen fiskal yang ada, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty policy) 

termasuk kebijakan yang sering menimbulkan pro dan kontra, sebab pada umumnya kebijakan 

perpajakan adalah berupa penegakan peraturan (law enforcement), sehingga kebijakan 

pengampunan pajak terkesan menjadi kutub yang berlawanan.  

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kebijakan pengampunan pajak bukan sekadar 

menyangkut kebijakan ekonomi pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan fiskal, 

melainkan juga bersangkut paut dengan kepentingan politik dari berbagai pihak. Oleh karenanya 

tidak mengherankan jika terjadi tarik-ulur tentang pedoman dan pelaksanaannya di lapangan. 

Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, 

subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di 

“parkir” di luar negeri.  

Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa tax amnesty pernah dilakukan di 

Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidak jelasan tujuan dan aturannya disamping 

itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bila diterapkan kebijakan 

pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi 

yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga 

dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. 

 

Kata Kunci : Implementasi Pengampunan Pajak, Rekonsiliasi Nasional, Penerimaan Negara 

meningkat, Peraturan Pengampunan Pajak 
 

 

ABSTRACT 

When the government of a state facing a budget deficit, one of the efforts being made to 

cover the deficit is through fiscal devices (fiscal instrument). Of fiscal instruments that exist, the 

remission of tax policy (tax amnesty policy) policy which often raises the pros and cons; 

because in general taxation policy is a form of enforcement (law enforcement), so that the tax 

amnesty policy was impressed into polar opposites. 

In terms of governance, the policy regarding the tax amnesty is not just the government's 

economic policies as in control of fiscal policy, but also has to do with the political interests of 

the various parties. Therefore it is not surprising if there is a push-pull of the guidelines and 

their implementation in the field. Basically, the application of this policy is expected to increase 

the number of taxpayers, subject and object while increasing the tax revenues of funds in the 

"parking" abroad.  

In fact, experience shows that the tax amnesty ever done in Indonesia but less effective 

results because the rules are unclear objectives and besides that it is not supported with 

adequate facilities and infrastructure. When applied to the remission of tax policy is expected to 

mailto:safrinanoor.99@gmail.com
mailto:tono.ak99@gmail.com


Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

217 

not only remove the right to collect on the taxpayer (WP) but more importantly in the long term 

can improve compliance WP,so as to increase tax revenues in the future.  

 

Keywords: Implementation of Tax Amnesty, National Reconciliation, increased state revenue, 

Tax Amnesty Regulations 

 

PENDAHULUAN 

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi 

kelangsungan Negara, melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana 

umum yang ada. Permasalahan yang sering terjadi seperti yang dikatakan Ngadiman dan Huslin 

(2015) bahwa berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang 

tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan 

pajak. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke 

depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga 

revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah  membutuhkan 

dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar 

pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran 

pajak serta bea-cukai. Pemerintah mentargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 

triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun. Menurut Presiden Joko 

Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 

triliun. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. 

Tax amnesty yang diartikan sebagai pengampunan pajak atau secara sederhana disebut 

sebagai amnesti pajak merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah 

Indonesia yang diharapkan akan mampu mengoptimalkan potensi pajak di Indonesia, dan 

memberikan potensi peningkatan pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Indonesia pada tahun ini, dan tahun-tahun sesudahnya. Kebijakan amnesti pajak 

bukanlah sebuah kebijakan baru dalam dunia perpajakan, karena telah dilakukan di banyak 

negara di dunia, baik oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita 

sukses maupun kegagalan. Di Indonesia kebijakan amnesti pajak juga pernah diberlakukan pada 

tahun 1964 dan 1984, namun penerapan kebijakan amnesti pajak pada saat itu di Indonesia 

masih dinilai kurang berhasil karena respon wajib pajak yang masih rendah dan tidak diikuti 

oleh reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. 

Pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan tax amnesty menurut Ragimun (2015), 

Darussalam (2016) adalah kebijakan di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan 

insentif berupa penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan / 

atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan Wajib Pajak di masa lalu demi 

peningkatan kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang 

akan datang. Sebab, tax amnesty memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk masuk atau 

kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan 

penerimaan di masa mendatang. Tujuan dari penerapan tax amnesty di samping untuk 

meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, diharapkan juga mempunyai dampak terhadap 

investasi dengan adanya perpindahan dana / modal dari luar negeri ke dalam negeri (capital 

inflow / repatriasi kapital) sehingga diharapkan akan menimbulkan multiplier effeck bagi 

perekonomian terutama aspek perpajakan. Menurut Darussalam (2016) pemberian tax amnesty 

merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan 

negara lain.“Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan 

benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo disela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan 

Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan 

dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia 
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mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait 

dengan korupsi.“Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata 

dia. Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah 

pada 2008 dan 2015 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan berupa bunga. Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan 

dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh ) demi menggenjot penerimaan pajak 

tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kendati demikian, tak dipungkiri 

bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak 

mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2015 lalu, penerimaan pajak selalu 

tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (shortfall). Indonesia pernah menerapkan 

amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang 

merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara 

menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai 

pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan 

negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, 

penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah 

Indonesia. Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu  agendanya adalah 

menerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.  

Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai 

perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam 

pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang 

banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi 

kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi 

banyak pihak. Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia 

masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. 

Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam 

melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih 

rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. 

 

Rumusan Masalah 

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia menurut 

Ragimun (2015) adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan 

dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya 

peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana mengimplementasikan kebijakan yang 

berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu agenda reformasi di 

bidang perpajakan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk 

membahas gambaran umum yang terkait dengan tax amnesty yang saat ini menjadi bahan 

pembicaraan di Indonesia dengan mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam 

berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak  yang juga dapat dipandang 

sebagai rekonsilisasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidakpatuh dan 

perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. Dan yang perlu diketahui juga bahwa Tax 

amnesty ini akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya tax amnesty. 

Tax amnesty harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk 

ikut karena setelah tax amnesty akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak 

patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat 

mendeteksi kecuarangan wajib pajak pasca pemberlakuan tax amnesty. Disamping itu, untuk 

membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca tax amnesty diharuskan adanya 

transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan 

berkeadilan.  

 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

219 

 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat  Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak 

mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty). 

Demikian juga dapat diketahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan bila kebijakan 

ini diterapkan. Dengan demikian dapat diketahui strategi dan langkah-langkah kebijakan yang 

dapat dilakukan pemerintah.  

 

Metodologi Penelitian 

Untuk menganalisis implementasi tax amnesty di Indonesia digunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan eksploratif deskriptif. Pendekatan eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. 

Keller, 2006 dalam Ngadimun dan Huslin, 2015) adalah metode penelitian yang bertujuan 

menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah. Sedangkan 

pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) 

sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai wacana implementasi tax 

amnesty di Indonesia. 

 

KAJIAN TEORI 

Aspek Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara 

Pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan 

merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai 

menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM sudah mulai 

dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti censor, questor dan beberapa lainnya. Pada 

zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut publican trubutum, dan 

pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara. Pada zaman kaisar 

terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama centesima rerum venalium, yaitu sejenis 

pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal 

dengan nama decumae, yaitu pungutan yang besarnya 10%. Sedangkan beberapa macam fungsi 

pemerintahan suatu negara antara lain yaitu : (1) melaksanakan penertiban (law and order), (2) 

mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, (3) Pertahanan, dan (4) menegakkan 

keadilan. 

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, 

kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan 

usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (http://cafebelajar.com/sejarah-

perkembangan-pemungutan-pajak.html). 

Menurut P.J.A Andriani dalam (Brotodiharjo R. Santoso, 2003), menyebutkan bahwa 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.  

 

Konsep dan Justifikasi Tax Amnesty 
Menurut Darussalam (2016) Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang 

umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya 

penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak 

negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya 

dengan melaksanakan tax amnesty. 
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Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar 

pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa 

pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak 

sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kebijakan Tax Amnesty 

sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi tax 

amnesty maupun sunset policy sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib 

pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, 

harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara 

tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul 

kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga 

tax amnesty tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola tax 

amnesty seperti model sunset policy hanya bisa diterapkan.sekali dalam seumur hidup wajib 

pajak.  

Menurut Darussalam (2016) pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang 

belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan 

tarif: (1) 1%  dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang 

dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan 

Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 

1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10%  dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar 

untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada 

tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak 

Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. Berdasarkan 

penelitian (Enste & Schneider, 2000 dalam Darussalam, 2016), bahwa besarnya persentase 

kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 

persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 

35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai 

penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga 

masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion). Penyelundupan pajak mengakibatkan 

beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih 

berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi 

bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena 

berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayaai program 

pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu 

timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi 

bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty). 

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty diimplementasikan yaitu akan dapat 

mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan 

sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi 

perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah 

tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa 

sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. 

Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban 

pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Bila program tax amnesty 

berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain 

pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. 

Demikian juga dengan diimplementasikan tax amnesty maka asset recovery-nya lebih mudah 

karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya 

untuk mengambil asset koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian 

negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini 

persentase asset recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat dijadikan acuan 

penentuan tarif tax amnesty. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty 

dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty akan 
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berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya tax amnesty. Tax amnesty harus 

dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah 

tax amnesty akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, 

diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi 

kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan tax amnesty. Disamping itu, untuk membangun 

kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca tax amnesty diharuskan adanya transparansi 

penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. 

Namun demikian, menurut Darussalam (2016) tidak dapat dipungkiri bahwa tax amnesty 

merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang 

mendasari tax amnesty adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana 

pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan 

kepatuhan di masa yang akan datang. Di satu sisi, tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar 

untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena tax amnesty memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi 

perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan datang. Namun, 

di sisi lain, tax amnesty dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika 

wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir 

sembari berharap akan adanya program tax amnesty di masa yang akan datang. 

Dari definisi di atas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, tax 

amnesty juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. Tax amnesty juga dapat 

diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa 

sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam 

menetapkan perlu tidaknya tax amnesty, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi 

dari tax amnesty dan hingga batas mana tax amnesty dapat dijustifikasi. 

Pada umumnya, pemberian tax amnesty bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek 

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi 

alasan pembenar diberikannya tax amnesty. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah 

yang berkuasa untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh 

wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski 

demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program tax amnesty ini mungkin saja hanya 

terjadi selama program tax amnesty dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali 

kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program tax amnesty berakhir. Dalam jangka 

panjang, pemberian tax amnesty tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen 

terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan 

dan pengawasan kewajiban perpajakan.  

2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang 

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. 

Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan 

meningkat setelah program tax amnesty dilakukan.  Hal ini didasari pada harapan bahwa 

setelah program tax amnesty dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi 

bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem 

administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka 

wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban 

perpajakannya.  

3. Mendorong repatriasi modal atau aset 

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty 

diberlakukan merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks 

pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk 

mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal 

yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal 

yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karenaakan 
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memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak 

kepada bank di dalam negeri.  

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru 

Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju 

sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, tax amnesty menjadi instrumen dalam 

rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak 

yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut. 

Walau demikian, keempat tujuan pemberian tax amnesty di atas tidak memperhatikan isu 

non-diskriminasi antara tax evaders’ dan honest taxpayers’ dalam menentukan perlu tidaknya 

pemberian tax amnesty. Secara khusus, permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi apakah 

dishonest taxpayers atau tax evaders memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada honest 

taxpayers, atau apakah dishonest taxpayers mendapatkan keuntungan dari perilakunya 

menggelapkan pajak. 

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut bernada positif, maka pertanyaan selanjutnya 

adalah apakah keuntungan tersebut dapat dijustifikasi? 

Untuk menentukan apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara tax evaders’ 

dan honest taxpayers’, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang diberikan kepada tax 

evaders atas tindakan mereka melakukan pengungkapansecarasukarela (voluntary disclosure). 

Sepanjang tax amnesty hanya menghapus seluruh atau sebagian sanksi administrasi, dan tax 

evaders masih harus membayar kewajiban pajak dan bunga atas keterlambatan pembayaran, 

maka tax evaders mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan dengan honest taxpayers 

karena keduanya menanggung beban pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka 

masing-masing. 

Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian tax amnesty atas pengungkapan yang 

dilakukan oleh tax evaders terkait penghasilan yang tidak dilaporkannya. Akan tetapi, jika tax 

amnesty juga menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran dan bahkan juga kewajiban 

pajak, maka tax evaders telah mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan honest taxpayers. Walau tax amnesty memberikan pembebasan atas bunga 

keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari tax evaders, perlakuan yang berbeda dan 

lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Justifikasi atas perlakuan tersebut dapat 

dibingkai dalam konteks perubahan sistem pajak dengan meningkatkan kemungkinan 

terdeteksinya perilaku tax evaders dalam menyembunyikan penghasilan atau asetnya di masa 

yang akan datang. Di samping itu, hal ini dapat dilihat sebagai bantuan kepada tax evaders 

untuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan. 

Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan 

ekonomi. Dalam hal ini, tax amnesty terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak tax 

evaders berpartisipasi dalam tax amnesty, tax amnesty memberikan perlakuan yang adil kepada 

semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan 

sesuai dengan kemampuan ekonomis dari setiap wajib pajak. 

 

Karakteristik Tax Amnesty 
Definisi tax amnesty sebagaimana telah disebutkan di atas memberikan gambaran tentang 

karakteristik dari suatu program tax amnesty, yaitu: 

1. Durasi 

Secara umum, program tax amnesty berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan 

umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program 

tax amnesty, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program tax 

amnesty serta tersampaikannya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan 

sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau 

sanksi administrasi. Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan 

pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (once per generation). 

Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu 

menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak 
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untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, apabila 

pemerintah akan memberikan tax amnestymaka tidak boleh ada isu tentang program 

pengampunan pajak jilid berikutnya. 

2. Kelompok wajib pajak 

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya 

diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Artinya, program tax 

amnesty ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi 

perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. 

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi 

dalam program tax amnesty telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam 

hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut 

tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program tax amnesty karena jumlah tunggakan 

pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan 

pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang 

mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak 

mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi. 

3. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan 

Ketentuan tentang tax amnesty harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan 

ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis 

pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya tax amnesty hanya diberikan pada 

pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program 

tax amnesty hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja. 

 

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program tax amnesty juga 

diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum 

dilaporkan oleh wajib pajak. termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. 

Program tax amnesty yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan 

atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta 

kekayaan di luar negeri tersebut.  

Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan 

ampunan harus ditentukan dalam ketentuan tax amnesty. Pada umumnya, jumlah yang diberikan 

ampunan dapat berupa: Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang; Seluruh atau 

sebagian dari jumlah sanksi administrasi; Pembebasan dari sanksi pidana; dan Pemberian 

fasilitas angsuran. 

Secara umum, tax amnesty mensyaratkan wajib pajak untuk tetap membayar seluruh 

pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat 

program tax amnesty dilaksanakan.  Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan 

pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program tax 

amnesty. 

 

PEMBAHASAN 

Penerapan Tax Amnesty Sebagai Alternatif 

 Bagi banyak negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk 

menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka 

waktu yang relatif singkat. Program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya 

upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama 

kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan 

dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang 

tidak tepat. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan 

dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam 
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kriteria penyelundupan pajak (tax evasion). Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak 

yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan 

hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah 

yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti 

hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayaai program pendidikan, 

kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul 

pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah 

tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty) 

Efektivitas Tax Amnesty 
Keberhasilan program tax amnesty bergantung kepadadua hal. Pertama, seberapa cepat 

dan menyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan progam tersebut. Dengan kata lain, 

program tax amnesty akan efektif apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat 

diantisipasi oleh wajib pajak. Sebagai ilustrasi, jika program ini sudah diketahui misal 1 tahun 

sebelum diluncurkan, maka terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk tidak patuh karena 

menunggu akan pengampunan.Kedua, kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakanatas 

aspek penegakan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa kondisi 

yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk peningkatan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk 

melakukan pemeriksaan pajak), kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan 

pemerintah. 

Pada umumnya, sebagian besar ahli perpajakan berpendapat bahwa tax amnesty 

merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga 

kekhawatiran bahwa tax amnesty dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang 

berharap bahwa tax amnesty mungkin akan datang lagi di masa depan. Untuk alasan ini, banyak 

ahli tidak menyarankan pelaksanaan tax amnesty secara berulang dalam waktu yang sangat 

berdekatan. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat selama beberapa prasyarat 

terpenuhi, seperti: adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak. 

Prasyarat tersebut berangkat dari model penggelapan pajak yang dibangun oleh Michael G. 

Allingham dan Agnar Sandmo (dikenal dengan nama A-S Model). Pendekatan ekonomi 

tradisional tersebut dalam konteks kepatuhan pajak mengasumsikan bahwa wajib pajak 

membayar pajak berdasarkan karenaadanyasanksi dan kemungkinan akan terdeteksi apabila 

mencoba melakukan penyelundupan pajak.  

Dalam ilmu behavioral economics, faktor-faktor seperti keadilan, rasa memiliki 

(keterikatan), dan keyakinan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan 

dengan benar juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Jika pemerintah 

membuat sistem pajak lebih adil, meningkatkan rasa memiliki pembayar pajak (membangun 

identitas dengan komunitas yang lebih besar), dan menunjukkan bahwa uang pajak akan 

digunakan untuk hal-hal produktif; kepatuhan pajak akan meningkat tanpa melakukan insentif 

ekonomi. Dengan demikian, upaya meningkatkan insentif non-ekonomi -bahkan mengurangi 

ukuran hukuman- dapat meningkatkan kadar kepatuhan pajak. 

Dari perspektif tradisional dan behavioral economics tersebut, tax amnesty memiliki 

argumentasi pendukungnya. Di satu sisi, dengan adanya tax amnesty pemerintah dapat 

memberikan sinyalemen kepada wajib pajak bahwa ada suatu kepercayaan dan kemauan untuk 

“mengesampingkan dosa masa lalu” dari wajib pajak (sekaligus juga menyiratkan pengakuan 

atas kesalahan otoritas pajak di masa lalu). Hal ini dapat mendorong adanya partisipasi maupun 

rasa memiliki. Apalagi jika disertai dengan sosialisasi atas pemahaman penggunaan uang pajak. 

Berikutnya, adanya penguatan kapasitas administrasi perpajakan yang bersumber dari kerangka 

model ekonomi tradisional (A-S Model). Tanpa adanya reformasi di tubuh otoritas pajak, 

pemerintah akan membuang kesempatan untuk mempertahankan tingkat kepatuhan pasca-tax 

amnesty. Seringkali, tax amnesty memberikan lonjakan partisipasi wajib pajak, namun tidak 

mampu dikelola secara berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan otoritas 

pajak, secara tidak langsung, pemerintah mengirimkan pesan bahwa: setelah tax amnesty, 

hukum perpajakan akan ditegakkan secara ketat. Lebih lanjut lagi, manusia sebagai makhluk 
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rasional akan selalu menimbang aspek biaya dan manfaat dari keputusan untuk patuh terhadap 

hukum pajak. Setiap manusia akan memaksimisasi kepuasannya disesuaikan dengan kewajiban 

membayar pajak dan biaya yang dikeluarkan untuk patuh. Dengan adanya upaya reformasi dan 

peningkatan kapasitas kelembagaan otoritas pajak, tax amnesty akan memberikan (dis)insentif 

untuk (tidak) patuh. 

Penulis menilai paket tax amnesty memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya tentu 

terdatanya jumlah kekayaan penduduk Indonesia yang seharusnya menjadi WP yang ada 

didalam maupun di luar negeri sehingga akan memberikan kontribusi positif pada penerimaan 

negara dari sektor pajak. Pemerintah harus memaksimalkan segala upaya menarik kembali uang 

penduduk Indonesia yang ditanam diluar negeri yang memanfaatkan fasilitas tax treaty di 

negara tersebut, misalnya Singapura. 

Namun tax amnesty juga memiliki sisi negatif. Pertama, pengusaha yang selama ini 

mengakali kekayaannya untuk menghindari pembayaran pajak riil maka akan diuntungkan 

melalui program pengampunan ini untuk ‘memutihkan’ kekayaannya melalui skema ini. 

Apalagi pemerintah masih belum terbuka soal angka insentif yang akan diberikan melalui paket 

regulasi dalam RUU Pengampunan Pajak tersebut. Kedua, regulasi ancaman penyanderaan bagi 

WP yang tidak taat pajak menjadi tidak efektif sehingga menghilangkan sifat upaya 

memberikan efek jera bagi pengemplang pajak. Pemerintah diharapkan tetap bertindak tegas 

terhadap pengusaha yang memang memiliki track record buruk dikecualikan dari program tax 

amnesty. Ketiga, Karena jumlah WP yang tidak taat pajak (mengemplang) yang sangat besar 

maka wajar saja banyak pihak yang kemudian mencurigai RUU ini penuh dengan kepentingan-

kepentingan kelompok tertentu. Sudah tentu bila disahkannya RUU ini yang paling diuntungkan 

adalah WP yang selama ini ‘nakal’ tidak membayar pajak sebanyak 28 juta WP. Ancer-

ancernya terdapat 10% di antaranya adalah WP penunggak pajak besar di atas Rp. 1 miliar maka 

dapat dibayangkan proyeksi nilai pengampunan pajaknya. Karena sangat besar angka 

proyeksinya maka bukan tidak mungkin menjadi agenda tranksaksional baru.  

 

Kebutuhan Tax Amnesty di Indonesia 
Sejak orde baru digantikan dengan orde reformasi, reformasi perpajakan di Indonesia 

masih berfokus pada reformasi administrasi perpajakan. Adapun tujuan dari reformasi 

administrasi perpajakan tersebut adalah untuk menciptakan trust kepada lembaga Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pegawai, serta memperbaiki 

upaya kepatuhan perpajakan. 

Hasil dari reformasi administrasi perpajakan adalah peningkatan jumlah wajib pajak 

secara signifikan. Sunset Policy, program tax amnestyataspenghapusansanksiadministrasi, yang 

diberlakukan pada tahun 2008 turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah wajib pajak. Pada 

saat program Sunset Policy diberlakukan di tahun 2008, terdapat peningkatan jumlah wajib 

pajak sebanyak 5.365.128. Sementara tambahan penerimaan pajak dari program tersebut 

sebanyak Rp 7,46 triliun. Namun demikian, pada tahun 2009, jumlah wajib pajak yang tidak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan mencapai 47,39% dari total wajib pajak sebanyak 

15.469.590. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib pajak 

kembali ke perilaku ketidakpatuhan. 

Pengungkapan ketidakbenaran melalui pembetulan Surat Pemberitahuan dapat 

dipersamakan dengan pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure) yang saat ini 

berdampak pada sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Ketentuan tentang 

besarnya sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pengungkapan 

ketidakbenaran melalui pembetulan Surat Pemberitahuan dapat dipertimbangkan untuk diubah 

agar dapat mendorong perilaku wajib pajak menuju kepatuhan melalui pengungkapan secara 

sukarela. Otoritas pajak perlu membangun database bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam 

program tax amnesty. Informasi wajib pajak yang tersimpan dalam database ini akan 

berpengaruh pada aktivitas pengawasan di masa yang akan datang. 

Selain itu, faktor lain yang perlu dipertimbangkan antara lain, tax amnesty memerlukan 

publikasi yang luas di media. Sebagai contoh, India ketika mengkampanyekan program tax 
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amnesty nya di tahun 1997 Slogan yang dipakai adalah “30 percent taxes, 100 percentpeace of 

mind” yang membawa lebih dari 350.000 wajib pajak turut serta dalam program pengampunan 

pajak dengan jumlah pemasukan pajak sebesar  US $ 2,5 milyar atau saat ini setara dengan Rp 

22,5 triliun. Pada saat negara kita mengadakan program pengampunan sanksi pajak (sunset 

policy), juga menerapkan slogan “Anda ingin tidur nyenyak? Manfaatkan fasilitas sunset policy 

sekarang juga”, demikian slogan yang disebarluaskan oleh pemerintah dalam menjaring wajib 

pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya untuk ikut serta dalam program sunset 

policy. Selain itu, Publikasi di media ini harus menekankan rencana-rencana otoritas pajak 

setelah program tax amnesty, misalnya peningkatan pemeriksaan pajak setelah program tax 

amnesty berakhir. Meskipun peningkatan pemeriksaan akan berdampak pada peningkatan biaya 

administrasi, namun hal ini merupakan cara termurah untuk membuat jera tax evaders. Hal ini 

juga dapat disebabkan setelah program tax amnesty berakhir, tax evaders mungkin saja kembali 

ke tindakan mereka menggelapkan pajak. Untuk melengkapi deteksi kewajiban pajak setelah 

program tax amnesty berakhir, periode pemeriksaan atas kewajiban perpajakan dapat saja 

diperluas, misalnya dengan memperpanjang kadaluwarsa pidana pajak dan penagihan pajak. 

Peningkatan pengawasan kewajiban perpajakan setelah program tax amnesty merupakan 

kunci dari suksesnya program tax amnesty. Pengawasan kewajiban perpajakan setelah program 

tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan atas wajib pajak yang 

masih menggelapkan pajak setelah program tax amnesty berakhir. Untuk itu, otoritas pajak 

sebaiknya menyampaikan pesan kepada para tax evaders bahwa mereka tidak akan menerima 

ketidakpatuhan tax evaders tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, hal ini juga dapat 

mengubah pendapat wajib pajak bahwa otoritas pajak tidak sepenuhnya melakukan penegakan 

hukum pajak. Tax evaders mungkin juga akan mengubah perilakunya di masa yang akan datang 

karena besar kemungkinan perilaku mereka akan terdeteksi di kemudian hari. 

Selain Sunset Policy, Indonesia juga pernah mengeluarkan program pengampunan pajak 

yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1984. Pengampunan 

pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi 

kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. 

Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum 

sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: 

1. 1% (satupersen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya 

Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak 

Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; 

2. 10% (sepuluhpersen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya 

Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak 

Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. 

 

Analisis SWOT Implementasi Tax Amnesty 

Bila digunakan analisis SWOT, terutama dilihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan tantangan implementasi penerapan Tax Amnesty, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Strength (Kekuatan) 

1. Sumber daya yang dimiliki pada instansi aparatur pajak saat ini sudah memadai yang 

dapat mendukung diberlakukannya penerapan tax amnesty. Demikian juga infrastruktur 

pendukung lainnya. Tercatat pegawai Ditjen Pajak saat ini adalah sebesar 32.000 orang, 

sehingga bila wajib pajak saat ini berjumlah 20 juta orang berarti rationya adalah 1 : 

625. Walaupun ke depan sangat perlu untuk ditambah lagi mengingat wajib pajak setiap 

tahunnya mempunyai tren meningkat. 
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2. Bila kebijakan perpajakan seperti tax amnesty diterapkan maka akan menciptakan 

kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan menunaikan 

kewajiban perpajakannya seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya dengan sunset 

policy maupun Pembebasan pajak fiskal bagi warga negara Indonesia yang hendak 

bepergian ke luar negeri dengan syarat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3. Kondisi ekonomi nasional saat ini relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

di atas 5 persen. Hal ini dapat menjamin pemberlakuan tax amnesty. Beberapa negara 

lain seperti Afrika Selatan, Korea Selatan dan lain-lain, memberlakukan tax amnesty 

pada saat ekonomi negara tersebut dalam kondisi stabil. 

4. Dengan diadakannya sensus pajak tahun 2011 maka dapat diketahui gambaran 

mengenai kondisi wajib pajak, potensi maupun karakteristik wajib pajak yang dapat 

meberikan masukan bagi pengambil keputusan guna menentukan ya atau tidak 

implementasi tax amnesty dilakukan.  

 

Weakness (Kelemahan ) 

1. Tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi 

tax amnesty yang dapat memberikan aturan jelas. Hal ini akan menambah keraguan bagi 

wajib pajak dan calon wajib pajak. Namun apabila implementasi tax amnesty akan 

diterapkan maka berarti harus di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (undang-

undang) yang mengatur tentang hal itu. Hal in tentu saja akan memakan waktu yang 

lebih lama karena tentu saja harus mendapat persetujuan dari DPR (Dewan 

Pertimbangan Rakyat).  

2. Pernah dilaksanakan implementasinya. Pertama, pengampunan pajak sudah 

dilaksanakan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang 

Peraturan Pengampunan Pajak yang kemudian secara berturut-turut diikuti Keppres No. 

26 tahun 1984  

3. Tentang Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.04/1984 

tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 

966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyessuaian Untuk Penghitungan Pajak 

Penghasilan.12 Namun efektifitas pelaksanaan tax amnesty tersebut masih rendah, 

efektifitas ini terukur dari rendahnya partisipasi peserta tax amnesty tersebut. 

4. Reformasi dan penataan sistem perpajakan sedang dilakukan baik perbaikan potensi, 

intensifikasi dan ekstensifikasi, pengembangan teknologi informasi, perbaikan sumber 

daya manusia serta pengawasan. Oleh karena itu bila tax amnesty dilakukan maka 

hasilnya tidak optimal. Idealnya tax amnesty dilakukan hanya sekali.  

 

Opportunity (Peluang) 

1. Program ini diharapkan dapat meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup 

banyak di simpan di luar negeri. Di samping itu, dana-dana yang selama ini diparkir di 

luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan 

pengampunan pajak.  

2. Sejumlah negara telah sukses memberlakukan tax amnesty, salah satu diantaranya 

adalah Afrika Selatan, Korea Selatan dan India. 

3. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi merupakan salah satu peluang untuk 

mewujudkan tujuan akhir guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak 

(Sumber: Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan berjudul Amnesti Pajak Perlu Prasarat Tax 

Reform (http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10744) 

4. Kondisi ekonomi Indonesia selama ini yang selalu membaik memberikan kesempatan 

untuk dapat diterapkannnya kebijakan tax amnesty. 

5. Tax amnesty dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada Bursa Efek Indonesia. Bila 

kebijakan ini diterapkan maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru 

karena perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah 

lewat. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap 
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memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi 

perusahaan terbuka. 

6. Bila program tax amnesty berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai 

beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau 

memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan 

diimplementasikan tax amnesty maka asset recoverynya lebih mudah karena tidak perlu 

melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk 

mengambil asset koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian 

negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. 

Selama ini persentase asset recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat 

dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty. 

 

Treat (Tantangan ) 

1. Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak adalah antara lain terus 

dikembangkan hubungan kerja sama internasional baik dengan institusi negara-negara 

lain maupun lembaga keuangan internasional untuk dapat saling tukar menukar data dan 

informasi perpajakan. (Tax amnesty dan Korupsi, Raden Agus Suparman, 

http://pajaktaxes.blogspot.com/2009/11/tax-amnesty dan- korupsi.html) 

2. Beberapa peristiwa penyimpangan di Ditjen Pajak seperti ”Kasus Gayus” berakibat 

pada penggiringan opini wajib pajak untuk memboikot pembayaran pajak dengan 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

3. Banyaknya permasalahan yang timbul terkait pengampunan pajak sehingga 

aturannyapun menjadi semakin kompleks oleh karenanya diperlukan aturan yang jelas 

yang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda serta berbagai kepentingan. 

4. Saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan lain terkait peningkatan tax ratio 

penerimaan pajak terhadap PDB. Tax ratio Indonesia sampai saat ini masih rendah 

berkisar 13 persen bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, sehingga 

kebijakan tax amnesty adalah salah satu upaya alternatif guna meningkatkan minat 

pembayaran pajak di kalangan masyarakat.  

 

Tax Amnesty Dari Sudut Pandang Akuntansi 

Menurut IAPI (2015) kebijakan yang memiliki tagline “Ungkap, Tebus, Lega” ini 

menjadi hal yang penting untuk diterapkan di Indonesia, karena tingkat kepatuhan pajak di 

Indonesia hingga kini masih sangat rendah, penerimaan pajak di Indonesia saat ini hanya 

ditopang oleh sebagian kecil wajib pajak saja. Menurut Prof. John L. Hutagaol selaku Ketua 

Kompartemen Akuntan Pajak Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI), (dalam IAPI, 2015) bahwa 

kebijakan amnesti pajak ini merupakan salah satu cara yang diharapkan akan mampu 

meningkatkan tax ratio Indonesia. “Angka tax ratio Indonesia baru mencapai 12%, ini masih 

dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan negara lain, masih banyak WP Indonesia yang 

belum patuh” ujarnya. Rendahnya tax ratio memerlukan perhatian khusus, mengingat pajak 

merupakan nyawa bagi APBN Indonesia, karena merupakan penyumbang terbesar bagi 

penerimaan Negara. Beberapa kebijakan yang diterbitkan secara khusus untuk mengatur 

penerapan program amnesti pajak di Indonesia diantaranya, Undang-undang (UU) Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118 

Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, dan PMK 119 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke NKRI dalam Rangka Pengampunan 

Pajak. Pertanyaan berikutnya muncul terkait dengan dampak dari penerapan amnesti pajak ini 

terhadap praktik akuntansi perusahaan bagi WP badan usaha yang melakukan amnesti pajak. 

 Tarkosunaryo selaku Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam acara Tax 

Discussion dengan tema “Pandangan Akuntan Indonesia atas Program Tax Amnesty” yang 

diadakan oleh IAI pada Jum’at, 22 Juli 2016 lalu, menjelaskan bahwa “untuk WP pribadi, tidak 

akan terdapat banyak permasalahan dalam akuntansinya, namun untuk WP badan usaha akan 

terdapat beberapa dampak akuntansi dan pelaporan keuangan akan menjadi lebih kompleks.” 
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Ketika WP badan usaha memutuskan untuk mengikuti amnesti pajak dampak yang akan muncul 

pada laporan keuangan badan usaha tersebut adalah adanya penambahan jumlah aset yang 

dicatat oleh badan usaha tersebut. Namun yang masih menjadi pertanyaan besar hingga saat ini 

adalah lawan dari penambahan aset tersebut. Bila merujuk PMK 118 Tahun 2016, pasal 45, 

disebutkan untuk kepentingan perpajakan, penambahan pengungkapan aset tersebut akan 

dimasukkan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca, namun dari sisi 

akuntansinya belum ada suatu keputusan apakah akan dijadikan sebagai penambah saldo laba 

ditahan seperti yang dilakukan dari segi perpajakan atau akan dimasukkan dalam akun ekuitas 

lainnya. 

Bagaimana perlakuan akuntansi bagi aset yang diungkapkan dalam program amnesti 

pajak ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) 

dalam menyusun suatu kebijakan atau panduan yang sejalan dengan ketentuan perpajakan 

dalam pencatatan tambahan aset tersebut, namun tidak menyulitkan bagi WP badan usaha yang 

akan melakukan amnesti pajak. Bagaimana dampak dari amnesti pajak terhadap laporan 

keuangan suatu badan usaha, akan menjadi salah satu pertimbangan bagi WP badan usaha 

dalam memutuskan apakah akan melakukan amnesti pajak atau tidak. Untuk tujuan 

keseragaman perlakuan akuntansi amnesti pajak, DSAK berencana akan mengeluarkan sebuah 

Buletin Teknis “Bultek” seperti yang dituturkan oleh Djohan Pinnarwan selaku Ketua DSAK 

yang juga hadir sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut. “DSAK berencana akan 

menerbitkan sebuah Bultek yang akan berisikan ‘clue-clue’ bagi praktik akuntansi dari tax 

amnesty” ujarnya. Bultek yang disusun akan merujuk pada PMK dan Keputusan Menteri 

Keuangan (KMK) yang dikeluarkan terkait dengan program amnesti pajak.  

Namun begitu menurut Tarkosunaryo, amnesti pajak merupakan suatu peluang. “Tax 

amnesty adalah suatu peluang bagi WP” ujarnya. Kebijakan ini merupakan suatu peluang bagi 

WP untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam perpajakan, dengan membayar uang 

tebusan yang sangat meringankan, WP dapat memperoleh banyak fasilitas salah satunya adalah 

terbebas dari pemeriksaan. 

Harapan besar kepada profesi akuntan untuk ikut menyukseskan amnesti pajak ini 

diutarakan Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Dewan Pengurus 

Nasional (DPN) IAI. Beliau meminta kepada Akuntan dan Akuntan Publik untuk ikut serta 

mendorong pelaksanaan amesti pajak ini dengan memberikan masukan kepada pemerintah 

apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang dirasa kurang dalam implementasi UU Amnesti 

Pajak. “Akuntan harus menjadi bagian dari tax amnesty, kalau memang UU, PMK ataupun 

KMK ada yang kurang, sampaikan, lalu beri solusinya harus seperti apa. PMK tersebut hanya 

dibuat dalam waktu singkat sehingga barangkali ada yang masih terlewat. Tolong disampaikan 

pada kita semua, misalnya, pak ini ada pasal yang kurang, ayat yang kurang, karena jika dapat 

direvisi ya akan direvisi.” ujarnya. Profesi Akuntan di Indonesia secara bersama-sama harus 

mendukung dan mendorong penerapan kebijakan amnesti pajak, agar kebijakan tersebut 

mencapai kesuksesan untuk mencapai target yang diharapkan yaitu meningkatkan penerimaan 

Negara secara signifikan. Karena pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan amnesti pajak ini 

juga akan memberikan dampak positif dalam mendorong pembangunan di Indonesia secara 

menyeluruh. 

 

KESIMPULAN 

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam berbagai bentuknya 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty ini juga dapat dipandang sebagai 

rekonsilisasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidakpatuh dan perilaku 

otoritas pajak yang melanggar aturan. Tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang 

kuat kenapa perlu adanya tax amnesty. Tax amnesty harus dipublikasikan secara masif dengan 

pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah tax amnesty akan diberlakukan sanksi 

yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan 

DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecuarangan wajib pajak pasca 
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pemberlakuan tax amnesty. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk 

membayar pajak pasca tax amnesty diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak 

(anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. 
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ABSTRAK 

Sistem Pelayanan yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia apakah ada nasabah yang 

merasa puas, sehingga loyal terhadap bank ini dan nasabah menggunakan serta memanfaatkan 

kembali. Jika nasabah puas, maka yang diharapkan oleh bank adalah merekomendasikan ke 

nasabah yang lain untuk merekomendasikan ke nasabah yang lain untuk menggunakan jasa 

bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan meningkatkan proporsi pembelanjaan layanan bank. 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek penelitian ini 100 responden.Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu teknik analisis kuantitatif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

menggambarkan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi.Dengan 

menggunakan metode deskriptif tersebut penelitian ini memberikan gambaran secara deskriptif 

mengenai kepuasan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Pembantu Melayu Banjarmasin.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil analisis koefisien regresi 

antara dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah semuanya positif. Dimana pengaruh 

perubahan naik/turunya variabel kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah signifikan, dan (2) 

variabel komunikasi/Empathy (X5) tidak berengaruh signifikan terhadapKepuasan Pelanggan 

(Y). 

 

Kata Kunci : Bank Rakyat Indonesia, Kepuasan Nasabah, Metode Deskriptif 

 

 

PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan salah satu jenis usaha disektor jasa. Dewasa ini tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat akan jasa produk perbankan semakin meningkat, seiring meningkatnya 

pengetahuan atau kemajuan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, pihak 

perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada para nasabah. 

Rangsangan tersebut dapat berupa kemudahan pembukaan rekening tabungan, bunga yang 

tinggi, hadiah-hadiah/souvenier, gratis biaya transfer antar rekening, jaminan keamanan atas 

dana yang disimpan nasabah, fasilitas ATM yang tersebar diseluruh Indonesia, dan nasabah 

dapat mengambil serta menyetor setiap harinya tanpa dibatasi. 

Pada situasi persaingan perbankan, bank-bank membutuhkan usaha yang keras untuk 

mendapat calon nasabah dan mempertahankan yang sudah ada ditangan. Keberhasilan usaha 

tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Kualitas pelayanan tercermin dari kepuasan nasabah untuk melakukan penggunaan 

ulang jasa perbankan. Kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan 

dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

pelayanan yang diberikan. Untuk itu, karyawan bagian pelayanan sebaiknya selalu memantau 

kepuasan yang dirasakan oleh nasabah perbankan untuk mencapai loyalitas dari paranasabah. 

mailto:Novi_shintia@yahoo.co.id
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Dalam memberikan pelayanan, setidaknya bank harus memenuhi lima kriteria kualitas 

pelayanan yang sering disebut RATER, sehingga dapat menciptakan nasabah yang loyal, yaitu 

reabillity (kehandalan), assurance (jaminan), tangible (bukti fisik), empathy (komunikasi), dan 

responsiveness (cepat tanggap)(Tjiptono,2006:69). 

 

KAJIAN TEORI 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai 

prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaranperekonomian. 

Menurut Kasmir (2005:2)secarasederhana Bank diartikan sebagai “Lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” 

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1988 yang dikutip Kasmir (2004: 12)yang 

dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuksimpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentuk-

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman (1998) dibagi menjadi 

lima dimensi SERVQUAL diantaranya adalah (Lupiyoadi, 2001:148): 

(1) Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta 

penampilan pegawainya. 

(2) Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

(3) Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas.  

(4) Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

(5) Emphaty (empati)  yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada peneitian ini adalah nasabah tabungan BritAma 

pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Melayu 

Banjarmasin.Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 196 nasabah. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi .Jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 100 nasabah.Jumlah sampel dalam penelitian ditentukan 

berdasarkan rumus Slovin.  
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HASIL ANALISIS 

1. Analisis Karakteristik Responden 

Masalah dalam penelitian ini ditekankan untuk mengukur kepuasan nasbah tabungan 

BritAma terhadap kualitas layanan customer service pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Dalam penelitian ini yang menjadi populas adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia. 

Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampling menurut slovin, 

dengan jumlah sampel dalam penelitian ini diperkirakan sebanyak 100 responden. Jumlah 

kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 eksamplar, dan semua kuesioner kembali dan 

responden  telah mengisi kuesioner dengan benar dan sesuai dengan petunjuk pengisian 

kuesioner 

Selanjutnya dalam Kaakteristik diperinci menurut Jenis kelamin, umur, dan jenis 

pekerjaan. Salah satu tujuan dari pengelompokkan responden adalah untuk mengetahui rincian 

karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian. Adapun gambaran karakteristik 

responden dari hasil penyebaran kuesioner dapat disajikan pada tabel berikut: 

 

Karakteristik responden berdasarkan 

 
Data diolah, 2016. 

 

Dari diatas dari 100 responden terlihat didominasi oleh pria dimana terdapat 54 

responden atau 54% dan sisanya46% adalah wanita. 

 

Karakteristik responden berdasarkan  

 
     Data diolah, 2016. 

 

Berdasarkan tabel diatas diatas proporsi responden menurut usia yangmenjukkan 

bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel dalampenelitian ini adalah responden 

yang berumur antara 21 - 30 tahun yaitu sebesar 36 orang atau 36 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar pemegangproduk Tabungan BritAma adalah berumur antara 21 – 30 

tahun. 

Jenis Kelamin

54 54.0 54.0 54.0

46 46.0 46.0 100.0

100 100.0 100.0

Pria

Wanita

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

Umur

16 16.0 16.0 16.0

36 36.0 36.0 52.0

30 30.0 30.0 82.0

15 15.0 15.0 97.0

3 3.0 3.0 100.0

100 100.0 100.0

< 20 tahun

21 - 30 tahun

31 - 40 tahun

41 - 50 tahun

> 50 tahun

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Karakteristik responden berdasarkan 

 
Data diolah, 2016. 

 

Tabel diatas yaitu proporsi presentase pengelompokkan responden menurutjenis 

pekerjaan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yangmenjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah yang memiliki pekerjaan sebagaipegawai atau karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BritAma 

adalah lebih banyak didominasi oleh pegawai atau karyawan. 

 

2. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Deskripsi Statistik 

Sebelum melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji statistik, maka akan 

diuraikan model summary deskripsi statistik, yang antara lain adalah sebagai berikut: 

 

Deskripsi Statistik 

Nilai R Nilai Rsquare Nilai djusted RSquare 

0,855 0,731 0,717 

Data diolah, 2016. 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa : 

a) Nilai R sebesar 0,855 atau 85,5% adalah koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat 

hubungan antara variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), Kehandalan/Reability (X2), Cepat 

Tanggap/Responsiveness (X3), Jaminan/Assurance (X4), dan Empati/Empathy (X5) 

dengan variabel Kepuasan Pelanggan (Y). Nilai korelasi tersebut menunjukkan tingkat 

hubungan yang sangat kuat karena berada di antara 0,800 sampai dengan 1,000 

(berdasarkan tabel intrepretasi r pada lampiran). 

b) Nilai RSquare dengan nilai 0,731 adalah R kuadrat, yang menunjukkan bahwa variabel 

independent yang diambil dalam penelitian ini memiliki kontribusi pengaruh 

terhadap variabel dependent sebesar 73,1% sehingga selebihnya sebesar 26,9% 

adalah variabel-variabel lain yang tidak dikemukakan dalam penelitian ini. 

c) Nilai AdjustedRSquare model regresi ini adalah sebesar 0,717 yang menunjukkan 

bahwa variasi atau naik-turunnya Variabel Dependen (Y) dipengaruhi oleh Variabel 

Independen (X) sebesar 71,7%. 

 

(1) Uji Simultan 

Hasil output dari SPSS 15 terhadap data skor yang telah dibuat berdasarkan 

jawaban responden dari kuisioner yang telah dibagikan, kemudian dirangkum menjadi 

bahasan-bahasan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut: 

 

Pekerjaan

23 23.0 23.0 23.0

18 18.0 18.0 41.0

25 25.0 25.0 66.0

17 17.0 17.0 83.0

17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

PNS

BUMN

Kary awan Swasta

Pengusaha

Pelajar / Mahasiswa

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Uji Pengaruh secara Simultan (Uji F) 

 
Data diolah, 2016. 

 

Pengujian hipotesis pertama adalah dengan menganalisis secara simultan, yaitu dengan 

uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atas variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh angka Fhitung adalah 51,058 dengan 

angka Sig. 0,000. Untuk nilai Ftabel dapat dilihat pada kolom df, dimana pembilang adalah 5 dan 

angka penyebut adalah 94, sehingga didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,311. 

Dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui bahwa angka Fhitung ternyata lebih 

besar dari Ftabel (74,418 > 2,311), dengan demikian terbukti bahwa semua variabel independen 

(X) memberikan secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Hal itu juga dilihat berdasarkan nilai sig. F sebesar 0,000 berada di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka H1 Diterima. 

 

 

(2) Uji Parsial 

Uji t ini adalah untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap kinerja karyawan adalah 

dengan menggunakan uji t pada Level of Confidence sebesar 95% atau α = 5%. Langkah ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), 

Kehandalan/Reability (X2), Cepat Tanggap/Responsiveness (X3), Jaminan/Assurance (X4), dan 

Empati/ Empathy (X5) secara parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

 

Uji Pengaruh secara Parsial (Uji t) 

 
Data diolah, 2016. 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa jika nilai t memilikiprobabilitas 

masing-masing faktor tersebut lebih kecil dari tingkat alpha (α) = 0,05 maka dinyatakan bahwa 

variabel bebas tersebut berpengaruh secara bermakna terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

Adapun nilai t tabel berdasarkan (df) = (n-1-k) sebesar 1,986.  

Uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut: 

Variabel Bukti Fisik/Tangible (X1), memiliki nilai thitung sebesar 2,967 dan tingkat signifikan 

sebesar 0,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bukti Fisik/Tangible (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah 

ANOVAb

945.498 5 189.100 51.058 .000a

348.142 94 3.704

1293.640 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Komunikasi (Empathy), Bukti Fisik (Tangible), Jaminan

(Assurance),  Kehandalan (Reability ),  Cepat  Tanggap (Responsiveness)

a. 

Dependent  Variable: Kepuasanb. 

Coefficientsa

-1.478 1.042 -1.418 .159

.263 .089 .223 2.967 .004

.222 .101 .210 2.189 .031

.228 .096 .228 2.373 .020

.232 .095 .212 2.433 .017

.124 .088 .123 1.412 .161

(Constant)

Bukti Fisik (Tangible)

Kehandalan (Reability )

Cepat Tanggap (Responsiveness)

Jaminan (Assurance)

Komunikasi (Empathy)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasana. 
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berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,967 > 1,986) dan besarnya nilai 

signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,004 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 

hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima. 

Variabel Kehandalan/Reability (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2,189 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,031. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kehandalan/Reability (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan tersebut 

adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih tinggi dari nilai ttabel (2,189 > 1,986) dan besarnya nilai 

signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,031 < 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka 

hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima. 

Variabel Cepat Tanggap/Responsiveness (X3) memiliki nilai thitung sebesar 2,373 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,020. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Cepat 

Tanggap/Responsiveness (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai 

ttabel (2,373 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,020 < 

0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 

Diterima.  

Variabel Jaminan/Assurance (X4) memiliki nilai thitung sebesar 2,433 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,017. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Jaminan/Assurance 

(X4)berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan 

tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel (2,433 > 1,986) dan 

besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,017 < 0,05). Berdasarkan hal 

tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Diterima.   

Variabel Empati/Empathy (X5) memiliki nilai thitung sebesar 1,412 dan tingkat signifikan 

sebesar 0,161. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Empati/Empathy (X5)tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pembuktian dari pernyataan 

tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih kecil dari nilai ttabel (1,412 < 1,986) dan 

besarnya nilai signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan (0,161 > 0,05). Berdasarkan hal 

tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah Ditolak. 

 

PEMECAHAN MASALAH 

Dari hasil analisis data permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Tangible 

(X1), Reability (X2), Responsiveness (X3) dan Assurance (X4) yaitu signifikan terhadap 

kepuasan nasabah Tabungan BritAma. Dapat diuraikan hasil uji t dari tangible, reability, 

responsiveness dan assuranceyang memperoleh nilai yang lebih rendah (<) dari taraf signifikan 

yaitu 0,05 dan salah satu variabel, yaitu Empathy (X5) tidak berpengaruh signifikan atau nilai 

signifikan yang lebih besar (>) dari taraf signifikanyaitu 0,05 yaitu: 

Variabel Bukti Fisik/Tangible (X1) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel 

(2,967 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,004 < 

0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 

Diterima/signifikan. 

Variabel Kehandalan/Reability (X2) memiliki nilai thitungyang lebih besar dari nilai ttabel 

(2,189 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih rendah dari taraf signifikan (0,031 < 

0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 

Diterima/signifikan. 

Variabel Cepat Tanggap/Responsiveness (X3) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari 

nilai ttabel (2,373 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan 

(0,020 < 0,05).Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 

adalah Diterima/signifkan. 

Variabel Jaminan/Assurance (X4) memiliki nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel 

(2,433 > 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan (0,017 < 

0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 

Diterima/signifikan. 
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Variabel Empati/Empathy (X5) memiliki nilai thitung yang lebih kecil dari nilai ttabel (1,412 

< 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih besar dari taraf signifikan (0,161 > 0,05). 

Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa H2 adalah 

Ditolak/tidak berpengaruh signifikan. 

Uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu variabel yaitu empathytidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah Tabungan BritAma.Agar kedepannya pelayanan yang 

diberikan lebih optimal lagi sekaligus mampu lebih memuaskan keinginan dan harapan nasabah 

khususnya pada dimensi layanan empathy, sebaiknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin  khususnya bagian customer service. Dengan 

terciptanya kepuasan nasabah sebagai akibat pelayanan yang optimal dapat diharapkan 

terwujudnya loyalitas nasabah. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin untuk lebih 

meningkatkan kualitas layanan khususnya empathy adalah: 

Pemberian perhatian dan pribadicustomer service terhadap kebutuhan nasabah pada 

dasarnya sudah baik, akan tetapi kurang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini 

menyatakan bahwa perhatian yang diberikan customer service masih belum berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah. Padahal dengan memberikan perhatian kepada nasabah dapat 

memberikan efek besar, seperti nasabah menjadi merasa lebih dihargai lebih perhatian. Hal-hal 

tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antara nasabah dengan customer service. Hendaknya 

perhatian customer service terhadap nasabah bisa ditingkatkan lagi agar kedepannya tidak ada 

lagi nasabah yang merasa kurang perhatian. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah dengan 

melakukan kontak mata saat berbicara, lebih mendengarkan nasabah, menggunakan kalimat-

kalimat yang menunjukkan perhatian misalnya menanyakan kabar nasabah, menyapa dengan 

lembut dan sedikit menundukkan kepala pada nasabah yang lebih tua. Dengan mengaplikasikan 

hal tersebut yang lebih kepada nasabah, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi citra positif 

customer service. 

 

KESIMPULAN 

(1) Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi antara dimensi kualitas layanan terhadap 

kepuasan nasabah semuanya positif. Dimana pengaruh perubahan naik/turunya variabel 

kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin baik dimensi kualitas layanan yang meliputi keandalan, jaminan, bukti fisik, 

komunikasi dan tanggapan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan nasabah. 

(2) Variabel kualitas layanan yang paling kurang dominan dan tidak signifikan  terhadap 

kepuasan nasabah adalah empati, karena memiliki nilai t sebesar 1,412 dan tingkat 

signifikan sebesar 0,161. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komunikasi/Empathy 

(X5) tidak berengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

Pembuktian dari pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai thitung yang lebih kecil dari 

nilai ttabel (1,412 < 1,986) dan besarnya nilai signifikan yang lebih besar dari taraf 

signifikan (0,161 > 0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka hasil uji hipotesis dapat 

dinyatakan bahwa H2 adalah Ditolak. 

 

SARAN 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai beikut: 

(1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin 

sebaiknya lebih memperhatikandan melaksanakan kualitas layanan meliputi keandalan 

(reability), jaminan (assurance), bukti fisik (tangible), empati(empathy) dan cepat tanggap 

(responsiveness.)  

(2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Melayu Banjarmasin 

sebaiknya lebih memahami kebutuhan dan kesulitan nasabah, misalnya bersikapsopan, 

memberi perhatian,dan berkomunikasi yang baik sehingga mudah dipahami. 
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ABSTRAK 

Perguruan tingi yang merupakan lembaga yang menjalankan salah satu usaha jasa di 

bidang pendidikan harus memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan baik. 

Pelayanan akademik yang tepat waktu, akurat dan relevan, merupakan hal  yang sangat penting 

untuk diperhatikan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan aktifitas suatu institusi 

pendidikan. Layanan yang berkualitas, secara fungsinya, berkurangnya waktu penyampaian 

layanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menciptakan loyalitas pelanggan, 

meningkatkan efektifitas dan  efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut secara tidak 

langsung akan menjadi nilai tambah dan memberikan keuntungan kompetitif bagi institusi. 

Dalam hal ini Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) sebagai intitusi pendidikan belum 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan belum adanya pengukuran terhadap 

pelayanan pada perguruan tinggi yang menginterprestasikan kepuasan layanan yang diberikan 

kepada pelanggan, yaitu mahasiswa, sehingga apa yang dianggap kurang dalam pelayanan dapat 

ditingkatkan kualitasnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pengaruh kualitas layanan pendidikan 

berbasis EDUQUAL terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dimana instrumen EDUQUAL 

yang digunakan untuk mengukur tingkat layanan di sektor pendidikan hasil adopsi dari  

instrumen SERVQUAL. Adapun dimensi EDUQUAL terdiri dari Learning Outcome, 

Responsiveness, Physical Facility, Personality Development, Academic, yang selanjutnya akan 

dilakukan menyebarkan alat ukur berupa kuesioner yang merefleksikan konsep model kepada 

mahasiswa POLIBAN. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan Structur Equetion 

Modelling (SEM) melalui kriteria goodness of fit, yaitu 2-Chi-square, RMSEA, CMIN/DF, 

TLI (Tucker Lewis Index), CFI (Comparative Fit Index).  

Dari hasil analisis menunjukan bahwa dimensi Responsiveness, Physical Facility, 

Academic, Learning Outcome berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan 

Personality Development tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Selanjutnya hasil analisis untuk pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan berpengaruh 

signifikan. 

 

Kata Kunci : layanan, pendidikan, kualitas, eduqual, SEM 

 

 

PENDAHULUAN 

Kualitas jasa merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat jasa yang 

diterima (perceived services) dengan tingkat jasa yang diharapkan (expected services) (Kotler 

(1988) dalam Lupiyoadi et al.,2006:5). Konsep kualitas jasa atau service quality bertumpu pada 

upaya memuaskan keinginan atau permintaan pelanggan  berdasarkan harapan mereka.  

Pendidikan sebagai salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa perlu peningkatan 

kualitas layanan, dimana kualitas layanan pada dunia pendidikan tergantung pada penilaian 

pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pada dunia pendidikan, kualitas yang dimaksud 

adalah satu kesatuan sistem yang mengarah pada budaya akademik yang baik, hasil akademis 

yang baik, manajemen yang progresif, adaptif  dan administrasi yang tertata, serta profil siswa 

mailto:kelik@yahoo.com
mailto:rozaq@poliban.ac.id2
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yang berprestasi terlihat di lingkungan luar akademik pendidikan. Semua ini melibatkan harapan 

dan persepsi dari semua pihak yang berkepentingan seperti mahasiswa, orang tua mahasiswa, 

alumni, tenaga pengajar dan administrasi, industri serta masyarakat luas. Setiap pelanggan 

memiliki pandangan yang berbeda dalam merepresentasikan kebutuhan dalam dunia pendidikan 

yang bermutu, oleh karenanya sebelum melaksanakan setiap program peningkatan mutu 

pendidikan, sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi pelanggan dalam mengatur 

pendidikan dan menentukan kebutuhan spesifik mereka untuk mempertahankan kualitas layanan 

(Natarajan, R., 2002:4).  

Untuk menilai kualitas pendidikan, indikator yang berbeda dapat dianggap mencerminkan 

informasi tentang kinerja institusi pendidikan dalam berbagai aspek dari input, proses dan hasil. 

Berdasarkan konsep-konsep yang berbeda untuk mencapai kualitas pendidikan, orang yang 

berbeda dapat menggunakan indikator yang berbeda dan strategi yang berbeda untuk mencapai 

mutu pendidikan. Fokus indikator ini mungkin tidak mencakup semua aspek input, proses dan 

hasil dari lembaga pendidikan. Untuk memahami sifat kompleks kualitas pendidikan dan untuk 

mengembangkan strategi manajemen untuk mencapai itu, kualitas layanan beberapa alat ukur 

telah dikembangkan (David McKevitt, Alan Lawton, 1994:54).     

Perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa pendidikan harus 

mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Hal ini 

diperlukan untuk dapat memenangkan persaingan    dengan perguruan tinggi lain. Kondisi ini 

menuntut adanya komitmen dari perguruan tinggi untuk memuaskan pelanggannya yang salah 

satunya  adalah dengan perbaikan mutu secara terus-menerus. 

Di bidang pendidikan metode SERVQUAL dianggap kurang mencerminkan kualitas 

layanan yang diberikan, dimana komponen beragam di bidang jasa membuat kontrol kualitas 

dan perbaikan lebih sulit. Ada kalanya terdapat beberapa dimensi dimodifikasi agar sesuai 

dengan aplikasi untuk kasus tertentu (Weitzel, W., Schwarzkoff, A.B. and Peach, E.B., 1989:27-

39, Saleh, F. and Ryan, C., , 1991:324-343 dalam M. S. Khan, 2007:59). Terdapat perbedaan 

pendapat antara para peneliti tentang pendekatan yang dipakai dalam pengukuran kualitas 

layanan pendidikan terhadap kepuasan pelanggan tersebut, menjadi suatu research gap yang 

bisa menjadi celah  untuk diteliti. 

M.S. Khan (2007:59) melakukan penelitian yang mengembangkan instrument 

pengukuran kualitas layanan pendidikan pada perguruan tinggi yang diberi nama EDUQUAL 

yang dikembangkan berdasarkan instrument SERVQUAL. EDUQUAL terdiri dari dimensi 

Learning Outcome, Responsiveness, Phisical Facilities, Personality Development, dan 

Academic. 

Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai intitusi pendidikan masih dianggap kurang 

memberikan layanan sesuai dengan harapan pelanggannya, sebagai contoh pada dimensi 

Learning Outcome, mahasiswa kurang diberikan pelatihan-pelatihan untuk penguasaan 

teknologi, pemecahan masalah, dan kesesuaian desain materi dengan kebutuhan kerja. Pada 

layanan akademik yang dapat mewakili dimensi Responsiveness, mahasiswa harus menunggu 

lama untuk mendapatkan pelayanan baik itu masalah registrasi dan pengambilan ijazah. Pada 

dimensi Physical Facilities, sering terjadinya tabrakan dalam jadwal mengajar dikarenakan 

ruang belajar dan laboratorium yang kurang. Pada dimensi Personality Development, 

mahasiswa kurang diberikan perhatian dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang 

mendukung kegiatan akademik, sebagai contoh, kurang adanya penghargaan terhadap 

mahasiswa-mahasiwa yang berprestasi dalam perlombaan tingkat nasional. Pada dimensi 

academic, tenaga pengajar masih dianggap kurang dalam memberikan pengajaran pada 

mahasiswa, sebagai contoh pada program studi Manajemen Informatika dimana hanya ada 5 

dosen yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Informatika, sedangkan jumlah 

mahasiswa Manajemen Informatika sendiri pada tahun ajaran 2009/2010 mencapai 311 

mahasiswa, seperti terlihat pada gambar 1. dibawah ini. 
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Gambar 1.Data mahasiswa POLIBAN 2009/20106 

 
 

 (Sumber data EPSBED POLIBAN 2010) 

Keterangan gambar sumbu X : 

1 Administrasi Bisnis 8 Teknik Geodesi 

2 Akuntansi 9 Teknik Informatika 

3 ALKS 10 Teknik Informatika Khusus 

4 Manajemen Informatika 11 Teknik Listrik 

5 Teknik Alat Berat 12 Teknik Mesin 

6 Teknik Bangunan Rawa 13 Teknik Pertambangan 

7 Teknik Elektronika 14 Teknik Sipil 

Pada gambar 1. terlihat bahwa terdapat program studi yang memiliki jumlah mahasiswa 

yang cukup banyak, yang mengakibatkan rasio kecukupan antara dosen dengan mahasiswa tidak 

terpenuhi sesuai dengan standar akreditasi institusi perguruan tinggi (Buku Kumpulan 

Instrumen Standar 3 BAN PT 2007). Standart tersebut menjelaskan bahwa, jika rasio mahasiswa 

dengan dosen 1:>30, maka rasio kecukupannya dianggap kurang. Sedangkan di program studi 

Manajemen Informatika mencapai 5:311 atau 1:62 seperti terlihat pada gambar 1.1, yang artinya 

rasio kecukupan dosen manajemen informatika dengan mahasiswa yang diajar dianggap kurang. 

Berdasarkan uraian di atas dimana masih belum adanya penelitian yang membahas 

tentang kualitas layanan pendidikan menggunakan instrument EDUQUAL terhadap kepuasan 

dan loyalitas pelanggan/mahasiswa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis EDUQUAL Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan”. 

 

METODE PENELITIAN 

Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memperjelas tahapan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan penelitian, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat tercapai. Kerangka 

pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PAGI 95 159 102 164 63 31 70 77 166   121 175 163 147 

SORE 84 35 25 147     9     50 47 133   98 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

Setelah dijabarkan kerangka pikir penelitian seperti pada gambar 2., maka selanjutnya 

adalah pengembangan model penelitian seperti terlihat pada gambar 3. : 

 
Gambar 3.Model Penelitian 
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Model yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari model EDUQUAL (M.S. 

Khan, 2007:66-67) yang pondasinya adalah model SERVQUAL (Parasuraman et al.(1998) 

dalam Lupiyoadi et al., 2006:182), yaitu suatu standar yang telah diterima untuk melakukan 

penilaian variasi dimensi dalam kualitas pelayanan. 

 

Hipotesis Penelitian 

Sampai saat penelitian ini dilakukan belum ditemukan satu jurnal atau penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara dimensi EDUQUAL (Learning Outcome, Responsiveness, 

Physical Facilities, Personality Development, Academic) terhadap kepuasan pelanggan. Akan 

tetapi, karena dimensi EDUQUAL mengadopsi dimensi SERVQUAL, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 Diduga hasil belajar/Reliability berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H2 Diduga ketanggapan/Reponsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H3 Diduga fasilitas fisik/Tangible berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H4 Diduga pengembangan kepribadian/Emphaty berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

H5 Diduga akademik/Assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H6 Diduga kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

 

Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan data primer dengan 

metode survei, yaitu penelitian dengan pengambilan data langsung ke lapangan yang dilakukan 

pada populasi yang besar maupun kecil, tetapi data yang diambil adalah data sampel dari 

populasi yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para 

responden. 

 Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Banjarmasin yang merupakan salah satu 

perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Selatan dengan jumlah mahasiswa yang cukup 

banyak dan menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di dunia industri pada berbagai sektor 

usaha.  

Unit analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah individu. Individu yang 

dimaksud di sini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin yang masih aktif dalam 

kegiatan belajar. 

 

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin 

berjumlah 2161. 

 

Ukuran Sampel 

Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin 

(Consuelo dkk., 1993 : 161): 

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel diperoleh adalah: 

 

 

    

 

 Menurut Ferdinand (2006), apabila analisis menggunakan SEM (Strutural Equational 

Model),  dengan model SEM yang sensitif dalam pengujian Chi-Square dibutuhkan sampel 

yang baik minimal berkisar antara 100 – 200 sampel.  Oleh karena ukuran sampel dari hasil 

2161 

1 + 2161 (0,1)2 

=  95,57 = 96     
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perhitungan belum memenuhi syarat minimal, maka ukuran sampel dalam penelitian ini 

dinaikan menjadi 142 responden, hal ini telah sesuai dengan syarat minimal untuk analisis SEM 

yaitu 100 – 200 sampel. 

Teknik Sampling 

Pada penelitian ini teknik nonprobability sampling  yang digunakan adalah accidental 

sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan suatu kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

sebanyak 142 mahasiswa yang kebetulan ditemui tergolong dalam populasi(Sugiyono,  2008:4). 

Skala pengukuran terhadap dimensi variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

menggunakan skala Likert (Sekaran 2006:31). 

 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMENT PENELITIAN 

Validitas Instrument 

Validitas adalah suatu indeks yang rnenunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar-

benar cocok atau sesuai sebagai indikator alat ukur yang diinginkan. erhitungan koefisien 

korelasi dapat dilakukan dengan software aplikasi SPSS. 

 

Reliabilitas Instrument 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Perhitungan Alpha Cronbach dilakukan dengan software 

aplikasi SPSS. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Model Persamaan 

Struktural (Stuctural Equation Modelling/SEM). Ferdinand (2006:37-71), terdapat tujuh langkah 

dalam penggunaan Structural Equation Modelling (SEM), yaitu : 

1. Pengembangan model teoritis 

2. Pengembangan diagram alur 

Konstruk yang dibangun dalam diagram alur dapat dibedakan dalam dua kelompok, 

yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. 

a. Konstruk eksogen. 

b. Konstruk endogen  

3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran. 

4. Memilih matrik input dan estimasi model 

Setelah model dikembangkan dan input data dipilih, selanjutnya dilakukan langkah 

estimasi model dengan menggunakan AMOS 16. teknik estimasi yang tersedia dalam 

AMOS 16 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Memilih Teknik Estimasi 

Pertimbangan Teknik yang 

dapat dipilih 

Keterangan 

Jika ukuran sampel kecil 

(100-200) dan asumsi 

normalitas terpenuhi 

ML ULS dan SLS biasanya tidak 

menghasilkan uji 2, karena 

itu tidak menarik perhatian 

peneliti 

Jika Asumsi normalitas 

dipenuhi dan ukuran 

sampel sampai dengan 

antara 200-500 

ML dan GLS Bila ukuran sampel kurang 

dari 500, hasil GLS cukup 

baik 

Jika asumsi normalitas 

kurang dipenuhi dan 

ukuran sampel lebih dari 

ADF ADF kurang cocok jika 

ukuran sampel kurang dari 

2500 
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2500 

Sumber : (Hu, Bentler dan Kano (1992) dalam tabachick dan Fidell (1997) dalam 

Ferdinand, 2006:47) 

 

5. Kemungkinan munculnya masalah identifikasi 

6. Evaluasi kriteria goodness of fit 

Asumsi SEM (Ferdinand, 2006:53-55), yaitu : 

a. Semua hubungan bersifat linear.  

b. Ukuran sampel. Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan ini adalah 

minimum berjumlah 100 

c. Data tidak mengandung outlier.  

d. Data yang digunakan harus memenuhi persyaratan normalitas, 

 

Setelah asumsi-asumsi SEM tersebut telah dipenuhi, selanjutnya mulai menentukan kriteria-

kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model dan pengaruh-pengaruh 

yang ditampilkan dalam model melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness of fit 

(Ferdinand, 2006:59), yaitu : 

 

Tabel 2. 

Indikator Goodness-of-Fit Index 

Goodness-of-Fit Index Control of Value Keterangan  

χ2 Chi Square - Diharapkan nilai kecil 

χ2 Significance Probability ≥ 0.05 Baik  

RMSEA ≤ 0.08 Baik 

Normed Chi Square (CMIN/DF) ≤ 2.00 Baik 

TLI ≥ 0.90 Baik 

CFI ≥ 0.90 Baik 

Sumber : Ferdinand (2006:69) 

 

7. Interprestasi dan modifikasi model 

Tahap terakhir adalah menginterprestasikan model dan memodifikasi model bagi 

model-model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Setelah model 

diestimasi, residualnya haruslah kecil atau mendekati nol dan distribusi frekwensi dari 

kovarians residual harus bersifat simetrik (Tabachnick dan Fidell (1997) dalam 

Ferdinand, 2006:71) 

 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini H1, H2, H3, H4, H5, dan H6 dianalisis dengan menggunakan 

structural equation modelling (SEM) dengan program AMOS 16. Pengujian ini dilakukan sama 

dengan uji t terhadap regression weight loading factor coefisien (). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Hasil uji Validitas Instrumen penelitian menggunakan program aplikasi SPSS, untuk Item 

X1 sampai dengan X36 nilai korelasinya positif dan > 0,3 maka indikator dianggap valid.  

 

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian secara keseluruhan menggunakan program 

aplikasi SPSS menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,913 

(lampiran uji reliabilitas). Hasil ini sudah sesuai dengan criteria, dimana nilai Cronbach’s Alpha 
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lebih besar dari 0,60. Sehingga data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau 

dengan kata lain data hasil angket dapat dipercaya.  

 

Proses Analisis Data dan Pengujian Model Penelitian 

Proses analisis data dan pengujian model penelitian akan mengikuti tujuh langkah dalam 

pengunaan Structural Equation Model (SEM) sebagai berikut (Ferdinand, 2006: 37-71). 

Langkah 1 : Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

Model teoritis telah dibangun melalui telaah pustaka dan pengembangan model 

telah dijelaskan. Konstruk dan dimensi yang akan diteliti dari model penelitian 

telah disajikan dalam tabel. 

Langkah 2 : Menyusun Diagram Alur (Path Diagram) 

Dari model berdasarkan teori yang dikembangkan dalam penelitian yang dijelaskan 

pada Bab II, model tersebut disajikan dalam sebuah Path Diagram/ diagram alur 

yang bertujuan untuk dapat diestimasi dengan menggunakan program aplikasi 

statistic AMOS 16. Secara terperinci sesuai dengan variabel dan indikator variabel 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

  

Gambar 4. 

Model Penelitian berdasarkan variabel dan indikator variabel yang digunakan 

 
 

Langkah 3 : Persamaan Struktural dan Model Pengukuran 

Setelah model penelitian dikembangkan berdasarkan landasan teoritis dan 

digambarkan pada diagram alur, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

konversi spesifikasi model ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang didapat 

dari diagram alur yang dikonversi (Ferdinand, 2006: 31-32) : 
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Langkah 4 : Memilih Matrik Input dan Teknik Estimasi 

SEM menggunakan matrik kovarians karena SEM memiliki keunggulan dalam 

menyajikan perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel 

yang berbeda, yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Dan teknik estimasi yang 

dipilih adalah Maximum Likelihood (ML) karena ukuran sampel di antara 100-200. 

 

Structural Equation Model (SEM) 

Setelah measurement model dianalisis melalui confirmatory factor analysis dan dilihat 

bahwa masing-masing variabel dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah konstruk laten, 

maka sebuah full model SEM dapat dianalisis. Hasil pengolahan AMOS adalah sebagai berikut :

 

Tabel 3. 

Indeks Kesesuaian Full Model SEM Revisi Kedua 

Goodness of Fit 

Index 
Cut off Value Hasil Model Keterangan 

Chi-Square 3037.239 

X2 dg df=465 

388.002 X2 dg 

df=364 

Baik 

Probabilitas ≥ 0.05 0.185 Baik 

TLI ≥ 0.95 0.988 Baik 

CFI ≥ 0.95 0.991 Baik  

RMSEA ≤ 0.08 0.022 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.066 Baik 

 Sumber : data primer diolah 

 

Keterangan: 

1. Cmindf dan probabilitas merupakan absolute fit 

2. RMSEA merupakan badness fit 

3. CFI, TLI merupakan Comperative fit 

Untuk mengukur fit atau tidaknya model harus diwakili satu dari absolute fit, badness fit, 

comperative fit. Untuk comperative fit parameter utama adalah CFI. Jadi model diatas fit secara 

keseluruhan. 

Pada penilitian ini nilai dari absolute fit, yaitu CMIN/DF memperoleh nilai sebesar 1.003, 

dimana nilai tersebut sudah memenuhi syarat CMIN/DF ≤ 2.000. Untuk badness fit, yaitu 

RMSEA yang memperoleh nilai sebesar 0.005, dimana nilai tersebut sudah memenuhi syarat 

RMSEA ≤ 0.08. Untuk comperative fit, yaitu CFI memperoleh nilai sebesar 1.000, dimana nilai 

tersebut sudah memenuhi syarat CFI > 0.95. 

 

Langkah 5 : Menilai Problem Identifikasi 

Dalam pemrosesan analisis model penelitian ini diketahui bahwa standard error, 

varians error serta korelasi antar koefisien estimasi berada dalam rentang nilai 

yang tidak mengindikasikan adanya problem identifikasi. Model yang over-

identified atau dapat diidentifikasi adalah model dimana jumlah parameter yang 

dapat diestimasi lebih kecil dari jumlah sample moments sehingga menghasilkan 

degrees of freedom atau derajad bebas yang positif. Dan karena DF positif maka 

analisis dapat dilakukan. 

 

Langkah 6 : Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Asumsi-asumsi SEM 

 Ukuran Sampel 

Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam pemodelan ini adalah minimum 

berjumlah 100. Berdasarkan perhitungan sampel didapat jumlah yang 96 

mahasiswa, sehingga pada penelitian ini jumlah sampel ditambahkan menjadi 142 
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sampel sesuai dengan minimal penggunaan sampel 100-200 untuk memenuhi 

syarat menggunakan teknik estimasi maximum likelihood dimana rentang 

sampelnya adalah antara 100-200 sampel, sehingga penelitian ini dapat dianalisis 

lebih lanjut. 

 

 

 

 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan mengamati nilai critical ratio dalam text 

output di Assesment of normality CR ≤ ± 2,58 yang menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal (Arbucle,1997 dalam Ferdinand, 2006:97) dan (Wijaya, 

2009:86). 

- Outlier 

Dari penelitian yang dilakukan mahalanobis distance diketahui bahwa nilai p1 atau 

p2 lebih besar dari 0,05, sehingga data tidak terdapat outlier. 

- Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil analisis untuk X1 dengan X29 menunjukkan bahwa nilai F 

sebesar 0,641 dengan signifikansi 0,590. Ternyata hasil analisis menunjukkan 

bahwa sig.(0,641) > a (0,05), berarti model regresi linier. Selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran 10. 

- Evaluasi atas Multikolinearitas dan Singularitas 

Pada umumnya program SEM telah menyediakan fasilitas warning setiap kali ada 

indikasi multikolinearitas  atau singularitas. Jika muncul pesan itu, maka data harus 

diteliti ulang. Pada penelitian ini tidak terdapat warning yang menunjukkan adanya 

indikasi multikolinearitas  atau singularitas. 

 

Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

Pengujian model ini menggunakan beberapa fit indeks untuk mengukur seberapa 

kesesuaian dari model penelitian yang sedang dikembangkan. Dari analisis AMOS diperoleh 

hasil sebagai berikut :

 

Tabel 4. 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit 

Index 
Cut off Value Hasil Model Keterangan 

Chi-Square 3037.239 

X2 dg df=465 

388.002 X2 dg 

df=364 

Baik 

Probabilitas ≥ 0.05 0.185 Baik 

TLI ≥ 0.95 0.988 Baik 

CFI ≥ 0.95 0.991 Baik  

RMSEA ≤ 0.08 0.022 Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.066 Baik 

Sumber : Data primer diolah  

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa model sudah fit secara keseluruhan setelah dilakukan 

revisi model berdasarkan ketentuan dan modification index. 

 

Langkah 7 : Interprestasi dan Modifikasi Model 

Model yang baik mempunyai Standardized Residual Covariances yang kecil. 

Angka 2.58 merupakan batas nilai Standardized Residual yang diperkenankan. 

Standardized residual covariances pada penelitian ini menunjukkan bahwa model 

tersebut sudah signifikan karena tidak terdapat angka yang lebih besar dari 2.58.
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Pengujian Hipotesis 

Tabel 5. 

Estimasi Parameter Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Keterangan 

Kepuasan <--- Hasil Belajar -.633 -.240 -2.640 .008 Signifikan 

Kepuasan <--- Ketanggapan .224 .102 2.194 .028 Signifikan 

Kepuasan <--- Fasilitas Fisik .308 .114 2.710 .007 Signifikan 

Kepuasan <--- 
Pengembangan 

Kepribadian 
.196 .156 1.260 .208 Tidak Signifikan 

Kepuasan <--- Akademik .954 .451 2.114 .035 Signifikan 

Loyalitas <--- Kepuasan .192 .074 2.584 .010 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah  

 

Hipotesis 1: Hasil belajar berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara hasil belajar terhadap kepuasan 

ditunjukan dengan CR sebesar -2.640 yang memenuhi syarat yaitu CR > 2.00 dan 

nilai p sebesar 0.008 yang memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan demikian H1 

pada penelitian ini diterima. 
 

Hipotesis 2: Ketanggapan berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara ketanggapan terhadap kepuasan 

ditunjukkan dengan CR sebesar 2.194 yang memenuhi syarat yaitu CR > 2.00 dan 

nilai p sebesar 0.028 yang memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan demikian H2 

pada penelitian ini diterima. 
 

Hipotesis 3: Fasilitas Fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara fasilitas terhadap kepuasan ditunjukan 

dengan CR sebesar 2.710 yang memenuhi syarat yaitu CR > 2.00 dan nilai p 

sebesar 0.007 yang memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan demikian H3 pada 

penelitian ini diterima. 
 

Hipotesis 4: Pengembangan Kepribadian berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara pengembangan kepribadian terhadap 

kepuasan ditunjukan dengan CR sebesar 1.260 yang tidak memenuhi syarat yaitu > 

2.00 dan nilai p sebesar 0.208 yang tidak memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan 

demikian H4 pada penelitian ini tidak diterima. 
 

Hipotesis 5: Akademik berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara akademik terhadap kepuasan 

ditunjukan dengan CR sebesar 2.114 yang memenuhi syarat yaitu CR > 2.00 dan 

nilai p sebesar 0.035 yang memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan demikian H5 

pada penelitian ini diterima. 
 

Hipotesis 6: Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas  

Dari tabel 5. terlihat bahwa pengaruh antara kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

ditunjukan dengan CR sebesar 2.584 yang memenuhi syarat yaitu CR > 2.00 dan 
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nilai p sebesar 0.010 yang memenuhi syarat yaitu p < 0.05. Dengan demikian H6 

pada penelitian ini diterima. 

 

Model Akhir Penelitian 

Berdasarkan hasil dari hipotesis penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan kepribadian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan/mahasiswa. Hasil belajar, ketanggapan, fasilitas fisik, dan akademik berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan/mahasiswa. Dan kepuasan pelanggan/mahasiswa 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari kesimpulan tersebut, maka dapat 

dibentuk model akhir penelitian seperti terlihat pada gambar 5. berikut :

 

Gambar 5. 

Model Akhir Penelitian 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa  

1. Hasil belajar, ketanggapan, fasilitas fisik, dan akademik berpengaruh  secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan/mahasiswa, dan kepuasan pelanggan/mahasiswa berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan/mahasiswa.  

2. Sedangkan pengembangan kepribadian berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan/mahasiswa. Hal ini dapat diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa 

meskipun POLIBAN memberikan dukungan terhadap kegiatan olahraga dan 

ekstrakurikuler lainnya, akan tetapi minat mahasiswa terhadap kegiatan olahraga dan 

ekstrakurikuler lainnya masih dianggap kurang. Demikian juga dari pihak POLIBAN 

masih dianggap kurang memberikan penghargaan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang 

memiliki prestasi.  

3. Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin 

umumnya memiliki loyalitas, dengan kata lain mahasiswa memiliki perasaan positif yang 

kuat terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Hal ini terlihat dari kepuasan 

pelanggan/mahasiswa yang berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas mahasiswa. 

 

Saran 

Untuk meningkatkan akurasi dari hasil analisis menggunakan program aplikasi AMOS 

16.0 hendaknya penelitian yang akan datang menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, 
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sehingga dimensi kualitas layanan pendidikan berbasis EDUQUAL tidak hanya hasil belajar, 

ketanggapan, fasilitas fisik, dan akademik saja yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, 

akan tetapi kelima dimensi termasuk pengembangan kepribadian dapat terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan/mahasiswa.  

Dalam pengambilan jumlah sampel dari populasi yang ada sebaiknya menggunakan 

pengambilan sampel secara proposional, sehingga sebaran data sampel yang didapat dari 

populasi bisa merata di masing-masing bagian atau jurusan dan program studi yang ada. 
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ABSTRAK 

Kehadiran BPJS kesehatan telah menjadi angin segar bagi masyarakat di Indonesia untuk 

memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah dan hal ini dapat menjadi alternatif pilihan 

asuransi kesehatan bagi para peserta Mandiri Program BPJS Kesehatan. Dengan sistem 

pelayanan administratif dan berjenjang, peserta mandiri BPJS kesehatan tentunya menuntut dan 

mengharapkan layanan  kesehatan yang bermutu. 

Penelitian ini  ingin mengetahui nilai layanan yang diharapkan dan yang dirasakan oleh 

peserta mandiri BPJS terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bandung dan 

Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya akan dianalisis apakah terdapat kesenjangan antara 

nilai layanan yang diharapkan dan dirasakan oleh peserta Mandiri BPJS tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana 

nilai layanan diukur menggunakan dimensi tangibility, emphaty, responsiveness, reliability dan 

assurance. Kelima dimensi tersebut dituangkan ke dalam  kuesioner yang dibuat sesuai dengan 

tahapan pelayanan yang terjadi di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 baik milik swasta maupun 

pemerintah yang menerima layanan BPJS. Tahapan pelayanan tersebut mulai dari pendaftaran, 

menunggu pelayanan, pelayanan dokter dan pelayanan obat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai layanan yang paling diharapkan oleh peserta 

mandiri BPJS Kesehatan di Kota Bandung ada pada tahapan pendaftaran dalam dimensi 

tangibility, sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya ada pada tahapan pelayanan dokter dalam 

dimensi responsiveness. Selanjutnya untuk nilai layanan yang dirasakan paling baik oleh peserta 

Mandiri BPJS di kota Bandung berada pada tahapan pelayanan dokter pada dimensi 

responsiveness sedangkan nilai layanan yang dirasakan kurang baik adalah pada tahapan 

pelayanan obat pada dimensi emphaty. Sementara itu, nilai layanan yang dirasakan sangat baik 

di kabupaten Tasikmalaya berada pada tahapan pelayanan dokter sementara yang dirasakan 

sangat tidak baik adalah pada tahapan menunggu pelayanan khususnya pada dimensi yang sama 

yaitu assurance. Kesimpulan dari hasil analisis kesenjangan nilai layanan ditemukan bahwa di 

Kota Bandung, kesenjangan nilai layanan yang terbesar ada pada tahapan pendaftaran 

khususnya dalam dimensi tangibility, sedangkan di kabupaten Tasikmalaya kesenjangan nilai 

layanan tertinggi yang dirasakan oleh peserta mandiri BPJS kesehatan adalah pada tahapan 

pelayanan obat khususnya pada dimensi assurance. 

 

Kata Kunci: Gap Analysis, Nilai Layanan, Peserta Mandiri, BPJS Kesehatan 

 

 
PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dalam hal ini setiap penduduk berhak atas 

jaminan saat sakit. Pemerintah RI mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa perlindungan kesehatan. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) ditunjuk sebagai pelaksana JKN dan telah direalisasikan mulai 1 

Januari 2014. Sejak saat itu, asuransi kesehatan dari pemerintah yang dikenal dengan Askes 

berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta 

program BPJS kesehatan secara umum dibagi dalam 3 kategori, yaitu PBI atau penerima 

bantuan iuran, pekerja penerima upah (PPU), dan peserta mandiri. Bagi peserta mandiri, 

mailto:layyinaturrobaniyah@unpad.ac.id
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kehadiran BPJS kesehatan ini memberikan pilihan baru khususnya yang belum memiliki polis 

asuransi. Lantaran datang dari pemerintah, BPJS dianggap mampu memberi penyadaran dan 

membangun kepercayaan warga yang selama ini tidak percaya asuransi. 

Ada dua perbedaan mendasar antara BPJS kesehatan dan asuransi swasta, yaitu 

pelayanan dan penjaminan. BPJS kesehatan menerapkan sistem pelayanan administratif dan 

berjenjang. Artinya, pasien harus terlebih dahulu dilayani dan mendapat rujukan dari fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (seperti puskesmas), sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit dimana peserta berdomisili sesuai dengan kota penerbitan kartu BPJS. Namun, 

hal itu tidak berlaku apabila dalam kondisi darurat. Pada pelayanan asuransi kesehatan swasta 

pasien dapat langsung masuk dan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit rekanan 

asuransi di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus dipusingkan dengan proses administrasi. 

Salah satu   indikator  dari   mutu   pelayanan  kesehatan  adalah  apakah 

pelayanan kesehatan    yang    diberikan    itu    memuaskan    pasien    atau    tidak. 

Kepuasan   yang merupakan  perbandingan  antara  kualitas  jasa  pelayanan  yang didapat  

dengan  keinginan, kebutuhan   dan   harapan   (Tjiptono,   2012).   Pasien sebagai   

pengguna   jasa   pelayanan kesehatan  menuntut  pelayanan  kesehatan yang sesuai dengan 

haknya,  yakni pelayanan kesehatan  yang bermutu. Pasien akan mengeluh bila perlakuan dan 

perhatian yang diberikan oleh para petugas kesehatan tidak memberikan nilai kepuasan bagi 

dirinya. 

Setelah dua tahun dilaksanakan, ketidakpuasan terhadap pelaksanaan JKN masih 

dirasakan. Berbagai macam keluhan terkait dengan program BPJS kesehatan ini banyak 

disuarakan warga, seperti prosedur yang berjenjang, antrian yang panjang, hanya meng-cover 

layanan kesehatan di Indonesia, dan fasilitas layanan kesehatan yang tidak memadai (peserta 

jarang mendapatkan layanan kelas I), dll. Keluhan utama dari peserta BPJS kesehatan adalah 

kurang baiknya pelayanan yang apabila ditelaah lebih lanjut berasal dari masyarakat di 

perkotaan yang keberatan pergi ke Puskesmas dan adanya diskriminasi pelayanan terhadap 

pegawai negeri sipil di rumah sakit. Keluhan tentang obat dimana peserta tidak mau 

menggunakan obat generik, tetapi mengeluh jika harus membayar selisih harga. Keluhan lain 

adalah lamanya menunggu untuk mendapatkan pelayanan, prosedur pelayanan (administrasi) 

yang berbelit-belit dan sikap petugas yang kurang ramah dalam memberikan pelayanan serta 

kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang akan menggunakan asuransi kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana nilai layanan yang 

dianggap penting oleh peserta mandiri BPJS kesehatan dan bagaimana nilai layanan yang 

dirasakan oleh peserta mandiri BPJS kesehatan, kemudian dianalisis lebih lanjut apakah 

terdapat kesenjangan nilai layanan BPJS kesehatan. Kota Bandung dipilih karena pada tahun 

2015  kota Bandung  mendapatkan penghargaan dari  BPJS  Kesehatan sebagai kota BPJS 

terbaik di Indonesia. Penghargaan tersebut didapatkan karena Bandung dinilai menjadi kota 

dengan keikutsertaan rumah sakit yang tertinggi dalam program BPJS Kesehatan (Dari 100 

persen jumlah rumah sakit di Kota Bandung, 95 persennya sudah bergabung dengan BPJS 

kesehatan). Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya dipilih karena salah satu Puskesmas 

(Fasilitas Kesehatan Tingkat 1) nya mendapat penghargaan sebagai salah satu fasilitas 

kesehatan primer terbaik, selain itu peneliti ingin membandingkan kesenjangan nilai yang 

terjadi pada BPJS kesehatan di tingkat Kota dan Kabupaten. 

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini

adalah: 

1.   Nilai layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 apakah yang dianggap penting oleh 

peserta mandiri BPJS kesehatan di Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya? 

2.   Bagaimana  nilai  layanan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  1  yang  dirasakan  oleh 

peserta mandiri BPJS kesehatan di Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya? 
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3.   Bagaimana  kesenjangan  nilai  layanan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  1  yang 

dianggap penting dengan yang diraskan oleh peserta mandiri BPJS kesehatan di Kota 

Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya? 
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Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui dan menganalisis: 

1.   Nilai layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 yang dianggap penting oleh peserta mandiri 

BPJS kesehatan di Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. 

2.   Nilai layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 yang dirasakan oleh peserta mandiri BPJS 

kesehatan di Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. 

3.   Kesenjangan  kesenjangan  nilai  layanan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  1  yang 

dianggap penting dengan yang diraskan oleh peserta mandiri BPJS kesehatan di Kota 

Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. 

 

LANDASAN TEORI 

Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

sesuai dengan prinsip: lebih mudah, lebih baik, cepat, tepat, akurat, ramah, sesuai dengan 

harapan pelanggan. Kualitas layanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang 

diberikan kepada seseorang atau orang lain, organisasi pemerintah / swasta (sosial, politik, 

LSM, dll) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan 

sektor  publik  adalah  pelayanan  yang  memuaskan  masyarakat  sesuai  dengan  standar 

pelayanan dan azas-azas pelayanan publik / pelanggan. Kualitas pelayanan adalah pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan 

sebagai pedoman dalam pemberian  layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah 

ditentukan. 

 

Perceived Quality 

Perceived quality merupakan suatu persepsi maka tidak dapat ditetapkan secara 

objektif.  Perceived  quality  merupakan  perasaan  yang  tidak  nampak  dan  menyeluruh 

mengenai suatu merek. Parasuraman et.al (1985) mengatakan ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expective service (pelayanan yang diharapkan) dan 

perceived service (pelayanan yang diterima). Karena kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan, untuk itu maka, Zeithaml (1996: 177) mendefinisikan bahwa pelayanan 

adalah penyampaian secara excellent atau superior dibandingkan dengan harapan konsumen. 

 

Standar Pelayanan 
Standar pelayanan dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

menilai suatu proses pemberian produk (barang dan jasa) dari seseorang kepada orang lain. 

Hasil pengukuran dikatakan baik apabila skor yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari 

standar (ukuran minimal yang ditentukan). Zeithaml (1990) mengemukakan ada 10 (sepuluh) 

dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik antara 

lain tangible, reliable, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, 

communication, dan understanding the customer. 

 

Kesenjangan Layanan (Service Gap) 

Kepuasan, menunjukkan perasaan  seseorang dari kinerja produk/jasa yang dirasakan 

dalam hubungannya (membandingkan)  dengan  produk/jasa yang diharapkannya. (Kotler & 

Keller. 2012: 32).  Jika kinerja tersebut lebih rendah dari harapannya, maka konsumen akan 

merasa kecewa. Jika kinerja sesuai dengan harapannya, maka konsumen akan merasa puas. 

Sedangkan apabila kinerja yang dirasakan lebih dari yang diharapkan, maka konsumen akan 

sangat senang. 

Terdapat empat gap yang perlu diperhatikan dalam setiap pelayanan publik, 

(Parasuraman, 1985) yaitu: (1) kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan oleh manajemen 
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dengan jasa yang diharapkan oleh konsumen, (2) persepsi manajemen terhadap harapan 

konsumen dengan apa yang ditangkap oleh bawahan/ karyawannya, (3) konsep pelayanan 

yang dimengerti oleh karyawan dengan komunikasi dan aktifitasnya dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen, dan (4) tindakan dari pemberi layanan dengan jasa yang 

dipersepsikan oleh konsumen. 

 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa  penelitian  mengenai  analisis  nilai  layanan  asuransi  kesehatan  telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Leighton Ku (2007) menemukan hasil penelitian bahwa 

asuransi  kesehatan umum lebih murah daripada asuransi swasta dan menyediakan pelayanan 

yang sebanding, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik, seperti akses ke perawatan 

kesehatan  bagi  anak-anak,  dimana  dalam  penelitian  tersebut  disebutkan  bahwa  asuransi 

swasta sekitar 10 persen lebih mahal untuk anak-anak dan sekitar 30 persen lebih mahal 

untuk orang dewasa. Selain memiliki biaya medis yang lebih tinggi, asuransi kesehatan 

swasta memiliki biaya administrasi diatas rata-rata, sekitar dua kali mereka asuransi umum. 

Salah satu alasan bahwa biaya asuransi umum lebih murah dari asuransi swasta adalah bahwa 

tingkat pembayaran bagi penyedia layanan kesehatan biasanya lebih rendah 

Sementara itu, Holahan and Blumberg (2008) yang meneliti mengenai asuransi 

kesehatan umum di Amerika Serikat menemukan bahwa asuransi umum lebih menarik karena 

kemampuan mereka untuk responsif terhadap tuntutan konsumen, menawarkan akses yang 

lebih baik ke perawatan yang diperlukan untuk populasi yang beragam, memiliki biaya 

administrasi yang lebih rendah, dan posisi negosiasi yang kuat karena pembelian skala besar 

dengan penyedia. 

Penelitian lain yang dilakukan Brekke and Sørgard (2006)   menemukan bahwa 

kebijakan   pemerintah   yang   membolehkan  tenaga   kesehatan   memperoleh   pendapatan 

tambahan diluar gaji sebagai pegawai publik dengan memberikan pelayanan pada asuransi 

swasta menyebabkan   penawaran pelayanan asuransi publik   berkurang karena tenaga 

kesehatan lebih memilih bekerja memenuhi permintaan asuransi 

Sedangkan Swartz (2009) mengemukakan bahwa saat kondisi ekonomi negara bagus, 

cakupan asuransi mencapai masyarakat kelas bawah. Namun ketika biaya kesehatan naik 

melebihi pendapatan pajak atau penerimaan negara, pemerintah membayar lebih kecil kepada 

penyedia  jasa  kesehatan  sehingga  cakupan  penerima  layanan  asuransi  publik  menjadi 

terbatas. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai layanan yang dianggap penting dan yang 

dirasakan  oleh   peserta   mandiri  BPJS   Kesehatan  di   Kota   Bandung   dan   Kabupaten 

Tasikmalaya yang selanjutnya dianalisis apakah terdapat kesenjangan nilai layanan. 

Nilai layanan yang akan dilihat adalah nilai layanan yang dihasilkan oleh Fasilitas 

Kesehatan Tingkat 1 baik negeri maupun swasta yang menerima layanan BPJS. Nilai layanan 

akan dianalisis berdasarkan clinical pathway yaitu mulai dari proses pendaftaran, menunggu 

pelayanan, pemeriksaaan/pelayanan dokter, dan pelayanan obat. Lalu dalam setiap clinical 

pathway tersebut akan dianalisis nilai layanan yang dianggap penting dan yang dirasakan 

menggunakan 5 (lima) dimensi yaitu tangibility, emphaty, responsiveness, reliability, dan 

assurance. 

Berikut merupakan tabel operasionalisasi variabel dan dimensi serta proses 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 1. Operasionalisasi Variabel dan Dimensi 
 

Variabel Dimensi Indikator Skala 
 

Ukur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Layanan 
 

Faskes Tk.1 

Tangible meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai dan saranan 

komunikasi 

Ordinal 

Emphaty meliputi        kemudahan        dalam 
 
melakukan hubungan,komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan para peserta BPJS Kesehatan 

Ordinal 

Responsiveness keinginan      para      staf      untuk 
 
membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Ordinal 

Reliability kemampuan memberikan layanan 
 
yang dijanjikan dengan segera, akurat, 

kehandalan dan memuaskan. 

Ordinal 

Assurance mencakup                    pengetahuan, 
 
kemampuan, kesopanan, dan sifat yang 

dapat dipercaya yang dimiliki oleh para 

staf (bebas dari bahaya, resiko dan 

keragu-raguan). 

Ordinal 

 
 

Tabel 2. Proses Pengumpulan Data 
 

Instrumen 
 

Pengumpulan Data 

Proses Pengumpulan Data 

Data Sekunder Mengumpulkan data sekunder dari berita yang dimuat 
 
dalam Website Resmi BPJS Kesehatan 

Data Primer Pembagian data kuestioner kepada peserta BPJS Mandiri di 
 
wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 
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Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling, 

dimana sampel diperoleh dari peserta BPJS Mandiri yang ditemui pada saat pengambilan 

sampel dilakukan. Untuk menentukan jumlah sampel yang respresentatif, digunakan seperti 

yang dilakukan Cooper (2008:409) yaitu:  

Dimana: 

n  = Ukuran sampel 

pq  = Ukuran dispersi sampel, karena kita tidak mengetahui nilai probabilitas 

proporsi p dan q, maka dapat diasumsikan bahwa P= 0.5 dan q = 0.5 

sehingga pq = 0.2 

σρ = standard error yaitu 0.051

 

Sehingga dari rumus tersebut diperoleh nilai n = 0,25/(0,051)
2  

= 96. Jumlah 

sampel yang diambil dibulatkan menjadi 100, jumlah itu merupakan sampel responden peserta 

BPJS Mandiri yang berdomisili di Kota Bandung dan sebagai pembanding juga diambil sampel 

dari peserta BPJS Mandiri di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 32 responden 
 

HASIL PENELITIAN 

Karakteristik responden yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, pengeluaran keluarga per bulan, fasilitas 

kesehatan yang digunakan, besaran  iuran untuk BPJS mandiri, alasan  menjadi peserta BPJS 

mandiri dan frekuensi penggunaan jasa BPJS kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. 

Pengambilan data diambil di dua wilayah geografis yang berbeda, yaitu di BPJS Kabupaten 

Tasikmalaya dan BPJS Kota Bandung. 

Hasil pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan untuk mengetahui nilai layanan 

yang dianggap penting dan nilai layanan yang dirasakan beserta analisis tingkat 

kesenjangannya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan hasil penelitian di Tabel 3 diperoleh bahwa dari clinical pathway yang 

terdiri dari tahap Pendaftaran, Menunggu Pelayanan, Pelayanan Dokter, dan Pelayanan; para 

peserta mandiri BPJS kesehatan `di Kota Bandung menilai bahwa tahapan pendaftaran dalam 

dimensi tangible yang diukur dalam aspek kenyamanan ruang pendaftaran merupakan nilai 

layanan yang dianggap paling penting dengan nilai rata-rata sebesar 4,16. Sementara itu, di 

kabupaten Tasikmalaya nilai layanan yang dianggap paling penting  berada pada tahapan 

pelayanan dokter (pemeriksaan) dalam dimensi responsiveness dengan nilai rata-rata sebesar 

4,47. 
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Tabel 3. Nilai Layanan Faskes Tingkat 1 di Kota Bandung dan Kabupaten 

Tasikmalaya 
 

 
Clinical 

Pathway 

Kota Bandung Kabupaten Tasikmalaya 

Nilai yang 

Dianggap 

Penting 

 

Nilai yang 

Dirasakan 

 

Gap 

Nilai 

Nilai yang 

Dianggap 

Penting 

 

Nilai yang 

Dirasakan 

 

Gap 

Nilai 

Pendaftaran  

Tangible 4.16 3.7

4 
-0.42 3.25 3.8

4 
0.59 

Emphaty 3.83 3.9

0 
0.07 3.19 3.8

1 
0.62 

Responsiveness 2.59 3.6

3 
1.04 2.25 3.9

1 
1.66 

Realibility 2.09 3.7

2 
1.63 2.06 4.1

3 
2.07 

Assurance 2.30 3.7

9 

1.49 3.28 4.1

9 

0.91 

Menunggu       

Tangible 3.95 3.8

3 
-0.12 4.18 3.7

5 
-0.43 

Emphaty 2.92 3.9

5 
1.03 2.97 4.0

3 
1.06 

Responsiveness 2.59 3.5

4 
0.95 2.28 4.0

3 
1.75 

Realibility 2.37 3.5

7 
1.20 2.22 3.9

7 
1.75 

Assurance 3.18 3.4

9 
0.31 3.34 3.6

3 
0.29 

Pemeriksaan       

Tangible 3.84 4.1

1 
0.27 4.22 3.7

5 
-0.47 

Emphaty 3.02 3.7

6 
0.74 2.47 3.9

4 
1.47 

Responsiveness 2.95 4.2

0 
1.25 4.47 4.2

5 
-0.22 

Realibility 2.86 3.8

2 
0.96 1.94 3.9

7 
2.03 

Assurance 2.33 3.9

7 
1.64 1.91 4.3

1 
2.40 

Pelayanan 

Obat 

      

Tangible 3.78 4.1

0 
0.32 3.63 3.9

4 
0.31 

Emphaty 2.55 3.1

6 
0.61 2.94 3.9

1 
0.97 

Responsiveness 2.39 3.9

6 
1.57 1.75 4.2

3 
2.48 

Realibility 2.59 3.7

5 
1.16 2.19 3.8

8 
1.69 

Assurance 3.62 3.2

2 
-0.40 4.44 3.7

2 
-0.72 

 
 

Secara keseluruhan, Fasilitas Kesehatan Tingkat I di Kota Bandung dan 

Kabupaten Tasikmalaya sudah baik dalam memberikan pelayanan dari setiap tahap yang 

dilalui para peserta Mandiri BPJS  Kesehatan karena nilai layanan yang  dirasakan rata 

–  rata setiap clinical pathway berada pada rentang nilai 3,41 – 4,2. Nilai layanan yang 

dirasakan paling baik oleh peserta Mandiri BPJS di kota Bandung berada pada tahapan 

pelayanan dokter pada dimensi responsiveness dengan indikator pengukuran kerapian 

penampilan dokter di fasilitas kesehatan dan nilai rata-rata sebesar 4,2 sedangkan untuk 

nilai layanan yang dirasakan paling rendah adalah pada tahapan pelayanan obat pada 

dimensi emphaty diukur dalam aspek kecepatan petugas dalam melayani penyerahan obat 

dengan nilai rata-rata 3,16. 
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Selanjutnya di Kabupaten Tasikmalaya faskes memberikan pelayanan terbaik pada 

tahap pemeriksaan dengan rata – rata nilai sebesar 4,31 dalam dimensi assurance dengan 

indikator penilaian yaitu kemampuan dokter untuk meyakinkan kesembuhan pasien serta 

pelayanan yang kurang baik ada pada tahap menunggu pemeriksaan dengan rata – rata nilai 

sebesar 3,63 dan berada pada dimensi assurance dengan indikator penilaian yaitu respon 

petugas terhadap antrian pasien. 

Dengan melihat rata-rata nilai layanan yang dianggap penting dan nilai layanan yang 

dirasakan oleh peserta mandiri BPJS Kesehatan diperoleh bahwa kesenjangan nilai layanan 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di kota Bandung terjadi pada tahapan pendaftaran, 

menunggu  pemeriksaan  dan  pelayanan  obat,  khususnya  dalam  dimensi  tangible  untuk 

tahapan pemeriksaan dan menunggu serta dimensi assurance pada tahapan pelayanan obat. 

Dari  kesenjangan  yang  terjadi  tersebut,  kesenjangan  nilai  layanan  yang  terbesar    (nilai 

layanan yang dianggap penting oleh peserta Mandiri BPJS kesehatan lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai layanan yang dirasakan) adalah pada clinical pathway pendaftaran 

khususnya dalam dimensi tangible. 

Sementara di kabupaten Tasikmalaya kesenjangan nilai terjadi tahapan menunggu, 

pemeriksaan (pelayanan dokter), dan pelayanan obat, khususnya pada dimensi tangible untuk 

tahapan menunggu; dimensi tangible dan responsiveness untuk tahapan pemeriksaan; serta 

dimensi assurance untuk tahapan pelayanan obat. Secara keseluruhan, di kabupaten 

Tasikmalaya kesenjangan nilai layanan tertinggi ada  pada tahapan pelayanan obat khususnya 

pada dimensi assurance yakni keyakinan pasien akan sembuh dengan minum obat sesuai 

aturan.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil analisis kesenjangan nilai layanan ditemukan bahwa di Kota Bandung, 

kesenjangan nilai layanan yang terbesar ada pada tahapan pendaftaran khususnya dalam 

dimensi tangible yakni kenyamanan ruang pendaftaran, sedangkan di kabupaten Tasikmalaya 

kesenjangan nilai layanan tertinggi yang dirasakan oleh peserta mandiri BPJS kesehatan 

adalah pada tahapan pelayanan obat khususnya pada dimensi assurance berkaitan dengan 

aspek keyakinan pasien akan sembuh setelah minum obat. 

 

SARAN 

Setelah mendapatkan hasil penelitian serta kesimpulan dari penelitian, maka terdapat 

beberapa saran antara lain : 

1.   Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di kabupaten Tasikmalaya hal yang perlu 

untuk  diperbaiki  adalah  pada  tahap  pelayanan  obat  dalam  dimensi  assurance, 

sehingga seluruh petugas pelayanan obat perlu memberi penjelasan cara menyimpan dan 

meminum obat serta perlu juga untuk menekankan kepada para peserta mandiri BPJS  

Kesehatan  akan  pentingnya  meminum  obat  sesuai  dengan  aturan  yang disarankan  

dokter.  Jika  hal  tersebut  dapat  direalisasikan  diharapkan  pasien  akan segera pulih. 

2.  Selanjutnya pada Fasilitas Kesehatan di kota Bandung tahapan yang perlu untuk diperbaiki 

adalah pendaftaran khususnya dalam dimensi tangible, artinya para petugas kesehatan 

perlu untuk memperhatikan kenyamanan pengunjung khususnya pada ruang pendaftaran. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the impact of earning per share, leverage, beta, 

tenure, book to market equity, earnings quality and firm size on equity risk premium from 

companies that listed in Indonesia Stock Exchange in the year 2011-2014. Sample was taken 

based on purposive sampling method from property and real estate companies that listed in 

Indonesian Stock Exchage. The final sample consist of 12 companies.  

This study uses linear regression analysis model as technique to analyse data. This study 

found that beta positively influence equity risk premium while the size of company negatively 

influence equity risk premium. These findings indicate that equity risk premium increasing as 

beta increas, because the company has a high beta will be sensitive to changes in the market 

and the returns are not stable, high risk makes equity risk premium go up. Meanwhile the bigger 

size of company there are more public informatin and their shares more liquid , the lower risk 

obtained , makes equity risk premium low too.  

 

Keywords : Equity Risk Premium , Earning Per Share, Leverage, Beta, Tenure, Book To Market 

Equity, Firm Size 

 

 

 

PENDAHULUAN   

Investasi merupakan kegiatan berupa penanaman modal yang mengorbankan aset 

dimasa sekarang dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan diharapkan penanaman modal 

tersebut dapat menghasilkan tambahan dana dimasa yang akan datang. Dalam melakukan 

investasi, tingkat pengembalian (Return) dan risiko yang akan ditanggung (Risk) merupakan 

faktor yang perlu di perhatikan oleh investor. Tingkat pengembalian (Return) merupakan 

imbalan yang diharapkan dari pengorbanan kekayaan dimasa sekarang untuk masa yang akan 

datang, sedangkan risiko (Risk) menurut Keown (1999)merupakankemungkinan-kemungkinan 

bahwa suatu pengembalian akan berbeda dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Dan 

kemungkinan-kemungkinan dalam suatu pengembalian itu bisa saja berbentuk kerugian yang 

akan merugikan investor.  

Untuk investor yang berani mengambil risiko, peluang mendapatkan return yang tinggi 

semakin besar. Investor mengharapkan imbalan yang lebih dari keberanian nya dalam 

mengambil risiko investasi.Ketika investor menanamkan modal nya dalam bentuk investasi 

berupa saham (ekuitas) yang notabene nya merupakan investasi yang memiliki risiko tinggi, 

investor mengharapkan adanya tambahan return yang lebih tinggi dari pada investasi bebas 

risiko seperti obligasi pemerintah dan bunga bank pada satu periode yang sama. Tambahan 

return itu disebut dengan equity risk premium (ERP).  

Menurut Gebhardt,Lee, dan Swaminathan (2000) , adanya informasi lebih yang tersedia 

dan semakin likuid saham pada perusahaan besar menyebabkan risiko informasi perusahaan 

semakin rendah, sehingga menyebabkan ERP (Equity Risk Premium) semakin rendah. Hasil 

mereka menunjukan bahwa ukuran perusahaan secara umum memiliki pengaruh positif pada 

ERP (Equity Risk Premium) tapi tidak signifikan. Saham emiten dengan ukuran perusahaan 

kecil dan rasio book to market equity tinggi adalah perusahaan yang memiliki kinerja buruk dan 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress), biaya modal ekuitas menjadi lebih tinggi 
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yang mengakibatkan ERP (Equity Risk Premium)juga meningkat, dan investor mengajukan 

kompensasi premi risiko untuk alasan ini.Sedangkan penelitian dari Boone, et al  (2008) 

menunjukan bahwa masa penugasan auditor (audit tenure), ukuran perusahaan, rasio book to 

market equity , rasio leverage, EPS (Earning per Share), beta dapat mempengaruhi equity risk 

premium perusahaan secara signifikan. Beta , EPS, leverage berpengaruh secara positif , 

sedangkan masa penugasan auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif.   

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Saiful dan Uvi (2010) yang 

menyatakan bahwa equity risk premium dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh rasio 

book to market equity dan rasio leverage, sedangkan beta berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap equity risk premium, untuk variabel lain seperti penugasan auditor dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap equity risk premium. Dalam 

penelitiannya, Saiful dan Uvi meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi equity risk premium di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menambahkan 

satu variabel yaitu Earning per Share (EPS) dari penelitian yang dilakukan oleh Boone,et al 

(2008) yang mengindikasikan adanya pengaruh earning per share  terhadap equity risk premium 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara earning per share, 

leverage, beta, masa penugasan auditor, rasio book to market equity, dan ukuran perusahaan 

terhadap equity risk premium.  

  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah 

ukuran antara earning per share, leverage, beta, masa penugasan auditor, rasio book to market 

equity, dan ukuran perusahaan terhadap equity risk premium  perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014.  

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka atau bilangan yang nantinya dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika, sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Untuk penelitian ini peneliti 

menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh 

perusahaan properti dan real estate, dan data market value of equity yang terangkum di Bursa 

Efek Indonesia yang diperoleh dari situs http:/www.idx.co.id . Data closing price dan IHSG 

yang diperoleh dari situs http://finance.yahoo.com/, serta suku bunga SBI yang diperoleh dari 

situs http:/www.bi.go.id 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi melalui penelusuran arsip yang terangkum dalam situs Bursa Efek Indonesia, Bank 

Indonesia , dan Yahoo finance 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 

2011-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling , yang artinya untuk 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012:122). Alasan 

penggunaan metode purposive sampling didasari dengan pertimbangan agar sampel data yang 

dipilih memenuhi kriteria untuk diuji.  

Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

a. Earning per Share merupakan Rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan investor. Menurut Robert Ang 

(2003), rumus earning per share adalah sebagai berikut :  
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b. Rasio Leverage diukur dengan membagi total utang pada total aset perusahaan. Didalam 

penelitian Saiful dan Uvi, leverage dirumuskan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

c. Beta dimana menurut  Hanafi dan Halim (2000) bahwa nilai Beta diperoleh dengan cara 

membagi kovarians return perusahaan dan return pasar (Cov Rὶ.Rᴍ), beta dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Rὶt   = Return saham perusahaan i pada periode t  

E (Rὶt)   = Rata-rata return saham perusahaan pada periode t  

Rᴍt   = Return pasar pada periode t  

E(Rᴍt)   = Rata-rata return saham perusahaan pada periode t 

x   = Jumlah perusahaan yang menjadi sampel  

nilai varian return saham (Var Rᴍ) diperoleh dengan rumus :   

 

Sehingga rumus untuk mencari beta adalah :  

 

d. Masa penugasan Auditor (Audit tenure)  

 Audit Tenure adalah Masa Perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dan klien terkait jasa audit yang disepakati . Masa penugasan auditor merupakan variabel 

dummy, perusahaan dikelompokan menjadi dua, yaitu perusahaan yang mengganti auditor 

dan tidak mengganti auditor. Nilai 0 diberikan untuk perusahaan yang tidak mengganti 

auditor pada periode pengamatan, sedangkan nilai 1 untuk perusahaan yang mengganti.  

 

e. Rasio Book to Market Equity   

Rasio ini diukur dengan membagi nilai buku ekuitas pada nilai pasar ekuitas. Menurut 

Robert Ang (1997) rasio book to market equity dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut :  
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f. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini. Berdasarkan Saiful dan Uvi (2010), ukuran perusahaan dirumuskan 

sebagai berikut :  

.  

 

Untuk variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah : Equity Risk 

Premium (ERP) ( Y ) Merupakan tambahan kompensasi (di atas expected return  pada investasi 

bebas resiko) yang investor inginkan sebagai imbalan atas keberanian investor mengambil 

resiko berinvestasi pada saham. ERP dapat dihitung menggunakan Fama French Three Factor 

Model (1992) ,sebagai berikut :  

 

 

 

    

Keterangan:   

Rὶ - Rƒ  = Premi risiko perusahaan i     

βὶ, sὶ , hὶ     = Koefisien regresi perusahaan i   

 Rᴍ - Rƒ = Equity Risk Premium yang diharapkan   

SMB           = Faktor  risiko  ukuran  perusahaan.  Return  yang  diharapkan pada  

portofolio saham kecil dikurangi return yang diharapkan pada 

portofolio saham besar   

HML          = Faktor  kesulitan  keuangan,  diukur  dengan  nilai  buku  ekuitas  

dibagi  harga pasar  ekuitas.  Return  yang  diharapkan  pada  

portofolio  saham  tinggi dikurangi return yang diharapkan pada 

portofolio saham rendah.   

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model analisis regresi liniear berganda 

karena penelitian menggunakan variabel independen lebih dari satu. Sebelum menganalisis data 

dengan menggunakan analisis regresi, peneliti melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model analisis 

regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 

   Y = a + bX1+bX2+bX3-bX4+bX5-bX6+e  

 

  Keterangan : 

  Y =  equity risk premium 

  a =  Konstanta 

  X1 =  earning per share 

  X2 =  Leverage 

  X3 =  Beta 

  X4 =  Audit tenure 

  X5 =  Book to market equity 

  X6 =  Ukuran perusahaan 

  e =  error 

Untuk menguji hipotesis, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji yaitu uji t statistik. Uji t digunakan untuk signifikansi pengaruh masing-

masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).  

Untuk menentukan Ha diterima atau ditolak adalah :  

Jika thitung<ttabel berarti Ha ditolak.  
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Jika thitung> ttabel berarti Ha diterima 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Penelitian ini terdiri dari 6 hipotesis yang diuji untuk melihat pengaruh earning per 

share,leverage,beta, masa penugasan auditor, rasio book to market equity, dan ukuran 

perusahaan terhadap equity risk premium perusahaan. 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika t hitung lebih besar daripada 

T tabel maka kesimpulannya adalah variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa hanya beta  dan ukuran perusahaan  yang memiliki 

pengaruh terhadap ERP . Nilai t hitung beta sebesar 3.690  lebih besar dari t tabel yaitu 1.67722  

(df=48, α= 0,05) , sedangkan nilai t hitung ukuran perusahaan sebesar 2.319  lebih besar dari t 

tabel yaitu 1.67722 (df=48, α= 0,05). Pada tabel 2 terlihat nilai R Square = 0,350 atau 35% , 

yang artinya hanya terdapat 35% pengaruh yang diberikan dari EPS, leverage, beta, audit 

tenure, book to market, dan ukuran perusahaan terhadap ERP, sedangkan sisanya sebesar 65% 

diperngaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.  

Hasil hipotesis 1 pada penelitian ini menyatakan bahwa EPS tidak memiliki pengaruh 

terhadap Equity risk premium. Artinya EPS yang semakin tinggi tidak menjamin equity 

riskpremium juga semakin tinggi. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan  oleh 

Aloysius (2006) dan Chen (2006) yang menyatakan bahwa EPS merupakan variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan dalam menerangkan return saham dan equity risk premium.   

Hasil hipotesis 2 pada penelitian ini menyatakan bahwa rasio leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap equity risk premium. Hasil penelitian ini tidak memberikan dukungan kepada 

penelitian yang dilakukan oleh Saiful dan Uvi (2010) yang menyatakan bahwa leverage 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap equity risk premium. Hasil ini juga tidak 

memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan Gebhardt,et al (2000) dan Boone,et 

al (2008). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurniawan (2013) yang menyatakan 

leverage tidak memiliki pengaruh terhadap equity risk premium. Hal ini kemungkinan 

dikarenakanpenelitian ini memproksikan leverage dengan debt to total asset yang merupakan 

rasio yang digunakan untukmenunjukan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang 

dibelanjai utang atau berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa informasi mengenai aset yang dibiayai oleh utang tidak dapat 

memberikan pengaruh terhadap risiko dalam investasi pada saham.  

Hasil hipotesis 3 pada penelitian ini menyatakan bahwa beta  memiliki pengaruh 

terhadap equity risk premium. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saiful dan Uvi 

(2010) , dan Boone ,et al (2008) yang menyatakan adanya pengaruh beta secara positif dan 

signifikan terhadap equity risk premium.  

Hasil hipotesis 4 pada penelitian ini menyatakan masa penugasan auditor (audit tenure) 

tidak berpengaruh terhadap equity risk premium, yang artinya semakin lama perusahaan 

memiliki keterkaitan dengan auditor , tidak berpengaruh terhadap ERP yang akan didapat.  

Model t T Tabel 

(Constant) 2.035  

EPS .481 1.67722 

Lev -.748 1.67722 

Beta 3.690 1.67722 

tenure -.848 1.67722 

BM .207 1.67722 

size -

2.319 

1.67722 

lag y 7.080 1.67722 

R Square .035 
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Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan yang diajukan oleh Saiful dan Uvi (2010) 

yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap 

equity risk premium, yang berarti tidak ada beda equity risk premium  untuk perusahaan yang 

mengganti maupun tidak mengganti auditor.   

Kemungkinan hal ini disebabkan karena penugasan auditor berhubungan dengan 

manajemen perusahaan, auditor sebagai seorang yang menyatakan apakah pelaporan kondisi 

keuangan perusahaan sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku agar informasi yang 

dilaporkan perusahaan benar adanya dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sehingga 

diganti atau tidaknya auditor perusahaan tidak memberikan masalah dan tidak mengganggu 

besar nya return yang didapatkan investor. Siapapun auditornya, investor akan tetap terus 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai keadaan keuangan perusahaan selama 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang 

mengharuskan audit laporan keuangan nya.  

Hasil hipotesis 5 pada penelitian ini menyatakan book to market equity tidak 

berpengaruh terhadap equity risk premium. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian 

sebelumnya oleh Boone,et al (2008) dan Saiful dan Uvi (2010) yang menyatakan bahwa book to 

market memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap equity risk premium. Penelitian 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pratama (2009) . Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh gambaran penilaian pasar pada perusahaan tidak lagi menjadi dasar 

pertimbangan investor dalam berinvestasi. Book to market perusahaan yang rendah belum tentu 

memberikan return yang tinggi.  

Hasil hipotesis 6 pada penelitian ini menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

secara negatif terhadap equity risk premium. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dikakukan oleh Boone,et al (2008) yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap equity risk premium secara negatif. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada 12 perusahaan yang 

berada pada sektor propertidan Real estate dengan jangka waktu 2011-2014 mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi equity risk premium (ERP) dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Earning per share tidak memiliki pengaruh terhadap equity risk premium(ERP), artinya 

EPS yang semakin tinggi tidak menjamin equity risk premium (ERP) juga semakin tinggi, 

dikarenakan investor tidak lagi beranggapan bahwa earning per share digunakan sebagai 

patokan untuk membeli saham yang akan mempengaruhi return. 

2. Leverage  tidak memiliki pengaruh terhadap equity risk premium (ERP), artinya semakin 

tinggi leverage dan semakin tinggi risiko yang diberikan tidak berpengaruh terhadap 

besarnya equity risk premium (ERP) yang ada. Hal ini dikarenakan debt to total asset yang 

diproksikan sebagai rasio leverage didalam penelitian ini menunjukan berapa bagian aset 

yang digunakan untuk menjamin utang, sehingga informasi tersebut tidak dapat 

memberikan pengaruh terhadap risiko dalam investasi pada saham  

3. Beta memiliki pengaruh positif terhadap equity risk premium (ERP), artinya beta yang 

tinggi akan menyebabkan equity risk premium yang tinggi juga. Hal ini dikarenakan 

perusahaan dengan beta yang tinggi merupakan perusahaan yang memiliki resiko pasar 

yang tinggi, perusahaan akan sangat berfluktuatif terhadap pergerakan pasar dan 

memberikan return yang tidak stabil. Hal tersebut membuat tambahan return yang 

diharapkan atau equity risk premium yang diharapkan investor tinggi.  

4. Masa penugasan auditor (audit tenure) tidak berpengaruh terhadap equity risk premium 

(ERP), yang artinya semakin lama perusahaan memiliki keterkaitan dengan auditor , tidak 

berpengaruh terhadap ERP yang akan didapat. Hal ini dikarenakan walaupun perusahaan 

mengganti atau tidak auditor tidak akan berpengaruh terhadap return yang didapatkan 

perusahaan sehingga tidak akan juga mempengaruhi equity risk premium.  
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5. Book to market equity tidak berpengaruh terhadap equity risk premium, artinya tidak ada 

bedanya equity risk premium yang diberikan oleh perusahaan yang memiliki nilai book to 

market equity rendah ataupun tinggi.  

6. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap equity risk premium, artinya semakin 

besar perusahaan equity risk premium menurun. Hal ini dikarenakan semakin besar 

perusahaan menunjukan semakin banyak informasi yang tersedia tentang perusahaan dan 

saham-saham yang dimiliki semakin likuid, membuat risiko informasi yang diberikan 

turun sehingga equity risk premium juga akan turun  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan adalah teknik sampling yang digunakan 

adalah purpossive sampling sehingga  tidak representatif untuk mengambil kesimpulan secara 

umum (generalisasi). Selain iti, sampel perusahaan hanya terbatas pada perusahaan yang 

bergerak sektor property dan Real estate dan time series hanya selama empat tahun pelaporan 

keuangan saja.   

Dengan demikian, penelitian selanjutnya agar mengambil sampel dari jenis perusahaan 

yang berbeda sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel-variabel independen dalam 

penelitian ini terhadap variabel dependen nya untuk jenis perusahaan lain selain perusahaan 

yang bergerak dibidang property dan real estate. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat 

menggunakan model maupun metode perhitungan lain atau menambahkan variabel-variabel 

seperti Debt to equity ratio  (Boone et al :2008) , atau  Return on equity (Rohaeni:2009) ,serta 

memperpanjang periode pengamatan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh era globaliasi dan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merubah paradigma yang semula mengandalkan pada 

resource-based menjadi knowledge-based. Tahun 2013 kinerja karyawan Patra Jasa 

mengalami penurunan yang fluktuatif dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh personal knowledge, organizational learning, 

dan teknologi terhadap kinerja karyawan Hotel Patra Jasa Semarang.  

Tipe penelitian ini adalah explanatory research dengan teknik pengumpulan data melalui 

kuesioner dan wawancara. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampel jenuh 

atau sensus. Sampel pada penelitian ini berjumlah 108 responden yang merupakan karyawan 

tetap Hotel Patra Jasa Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, 

analisis tabulasi silang, analisis regresi sederhana dan berganda, koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi uji t dan uji F.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif personal knowledge, 

organizational learning, dan teknologi,secara parsial terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa variabel personal knowledge, 

organizational learning, dan teknologi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 

koefisien sebesar 0,201, 0,465, dan 0,452. Secara simultan variabel personal knowledge, 

organizational learning, dan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dengan F hitung > F tabel (12,004 > 2,691) dengan angka signifikansi 0,000 < 0,005. 

 
Kata Kunci: knowledge management, personal knowledge, organizational learning, teknologi, 

kinerja karyawan 

 

 

ABSTRACT 

The research was based on globalization era and the growth of knowledge and 

technology that changed resource-based paradigm into knowledge-based paradigm. The hotel 

hopes that the application of personal knowledge, organizational learning, and technology 

will improve the hotel employee performance. Patra Jasa Semarang employee performance 

has been quite well, but still not optimal. In 2013. The objective of this research was to 

determine the effect of personal knowledge, organizational learning, and technology on Patra 

Jasa Semarang employee performance.  

The research based on explanatory type by collecting data through questionnaires and 

interviews. The sampling technique using census or saturated. The samples in this research 

were 108 respondents who are Patra Jasa Hotel Semarang permanent employee. This research 

uses qualitative and quantitative analysis techniques. The quantitative analysis using validity, 

reliability test, correlation coefficient, cross tabulation, simple linear and multiple linear 

regression, determination coefficient, and significance of t test and F test.  
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According to the results of a simple linear regression analysis were found that the 

variable of personal knowledge, organizational learning, and technology have an effect on 

employee performance with a coefficient of 0,201, 0,465, and 0,452. Personal knowledge, 

organizational learning, and technology simultaneously have a significant effect on employee 

performance with F count > F table (12,004 > 2,691) with a significance score at 0,000 < 

0,005. 

 

Keywords : knowledge management, personal knowledge, organizational learning,  

technology, employee performance 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Era globalisasi pada saat ini diwarnai dengan maraknya inovasi yang ditandai juga 

dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari akan persaingan 

yang semakin berat, maka diperlukan perubahan paradigma dari yang semula mengandalkan 

pada resource-based menjadi knowledge-based yang bertumpu pada analisis bidang ilmu 

pengetahuan tertentu yang disertai oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusianya 

(Kristanti,2011). 

Bisnis perhotelan hampir meliputi seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hotel dapat 

berkembang di mana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Saat ini hotel telah 

berkembang menjadi industri yang menopang dalam pembangunan pariwisata. Menurut 

laporan dari STR Global Construction Pipeline pada tahun 2015, pertumbuhan hotel naik 

sebesar 6,7% dibandingkan sebelumnya. Bisnis hotel merupakan bisnis yang bergerak di 

bidang pelayanan jasa, antara yang melayani dan dilayani. Hubungan antar kedua hal inilah 

yang menyebabkan munculnya usaha yang luar biasa dari manajemen hotel untuk terus 

menggali dan terus memunculkan nilai nilai yang tinggi dalam melayani tamu-tamunya demi 

menawarkan jasa yang terbaik kepada para tamunya. 

Setiap karyawan hotel mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal terhadap para tamunya agar para tamu merasa puas dan yakin untuk terus menerus 

menggunakan jasa mereka. Sumber daya manusia yang handal adalah kunci keberhasilan dari 

suatu organisasi baik itu di bidang bisnis ataupun di bidang yang lainnya. Apabila suatu 

organisasi berisikan orang-orang dengan ide-ide cemerlang, emosi yang stabil serta 

pengaplikasian terhadap tugas yang baik maka dapat dikatakan bahwa ke depannya organisasi 

tersebut akan berhasil meraih targetnya. Namun komponen-komponen di atas akan sia-sia 

apabila tidak didukung oleh penggunaan berbagi pengetahuan atau knowledge sharing yang 

harus dimanfaatkan bagi setiap karyawan supaya kompetensi dan kapasitas karyawan dapat 

terus berkembang. 

Knowledge sharing dapat tumbuh dan berkembang apabila menemukan kondisi yang 

sesuai, sedangkan kondisi tersebut ditentukan oleh tiga faktor kunci yaitu, personal knowledge, 

organizational learning, dan technology (Brink, 2001). 

Personal  knowledge  yang  meliputi  pengalaman  seseorang,  kemampuan  menyerap, 

kemampuan belajar, dan kemampuan personal menjadi salah satu faktor bagi individu dalam 

organisasi untuk mengetahui dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing dalam 

mengelola pengetahuan dan menjalankan proses knowledge management (mempelajari, 

meningkatkan, atau mengalirkan pengetahuan). Karena setiap individu memiliki pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman yang berbeda, maka berbeda pula kualitas kinerja. 

Organizational learning adalah proses di mana organisasi belajar untuk memiliki 

keahlian dalam menciptakan, mempelajari, dan mentransfer pengetahuan serta menyesuaikan 

sikap dari perusahaan untuk merefleksikan hasil belajar dari perusahaan (Garvin (1993:80). 

Organizational learning dapat memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang 

ada dalam organisasi untuk terus belajar dan memperluas kapasitas kemampuan dirinya. 
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Menurut Locke dan Schweiger (1997) dan Garvin (2000), dampak organizational 

learning salah satunya adalah pengefektifitasan pada penggunaan teknologi yang dapat 

ditelusuri dalam tiga tahap, pertama karyawan dapat mengekspos ide ide baru yang diaktifkan 

dengan penggunaan teknologi, dan mulai untuk memperluas pengetahuan mereka tentang 

penggunaan teknologi, kedua adalah perilaku, karyawan mulai menginternalisasi wawasan 

mereka dan mengubah perilaku mereka, dan ketiga adalan peningkatan kinerja mereka. 

Dengan adanya gabungan dari personal knowledge, organizational learning, dan 

teknologi, maka tidak diragukan lagi organisasi yang menaungi karyawan - karyawan tersebut 

akan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah personal knowledge berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah organizational learning berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah personal knowledge, organizational learning, dan teknologi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan? 

 

KAJIAN TEORI 

Personal Knowledge 
Davenport dan Prusak dalam Martin (2010:2) mendefinisikan personal knowledge adalah 

gabungan dari pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, dan wawasan luas yang 

menyediakan sebuah kerangka pengetahuan untuk mengevaluasi dan menggabungkan 

pengalaman pengalaman dan informasi yang baru. 

Wright (2005) mendefinisikan bahwa personal knowledge adalah kombinasi dari 

pengetahuan kognitif, informasi, sosial, pembelajaran, dan pengembangan kompetensi di mana 

setiap individu berperan secara efektif dalam lingkungan kerja. Menurut Wright juga ada tiga 

proses inti dalam personal knowledge yaitu pemecahan masalah, menggali pengetahuan, dan 

pembelajaran. 

 

Organizational Learning 

Menurut Goh dan Richard (1997) dalam Tjio (2013:15) organizational learning adalah 

kemampuan organisasi untuk menerapkan praktek praktek manajemen, struktur, sistem, dan 

prosedur yang tepat yang memfasilitasi dan memicu pembelajaran di organisasi tersebut. 

Kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat strategis bagi organisasi, karena dengan 

kemampuan pembelajaran yang tinggi organisasi dapat beradaptasi dengan dengan cepat pada 

lingkungan bisnis yang kompleks. 

 

Teknologi 
William dan Sawyer (2003) mendefinisikan teknologi informasi adalah teknologi yang 

menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, 

suara, dan video dan juga kombinasi dari komputer yang berhubungan dengan saluran 

komunikasi dengan transimisi data kecepatan tinggi, baik dalam bentuk teks, audio, dan video 

dan data dalam bentuk multimedia yang ditampung dengan menggunakan komputer. 

 

Beckman (1999) meringkas perspektif teknologi untuk knowledge management adalah : 

knowledge repository (database), direktori sumber, direktori sumber daya pembelajaran, 

groupware, dan business model. 
 

Kinerja Karyawan 
 
Robbins dalam Moeheriono (2009:61) mengatakan bahwa kinerja merupakan fungsi 

interaksi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 
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Gordon dalam Nawawi (2006:63) mendefinisikan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi 

kemampuan pekerja dalam menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan 

interaksi antara tujuan dan kemampuan pekerja. 
 

Model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 
 

 

Sumber: Diolah dan dikembangkan untuk 

penelitian, 2016 

 
Hipotesis pada penelitian ini 

adalah : 

1. Ada pengaruh personal knowledge terhadap kinerja karyawan Hotel Patra Jasa 

Semarang 

2.  Ada  pengaruh  organizational  learning  terhadap  kinerja  karyawan  Hotel  Patra  

Jasa Semarang 

3.  Ada pengaruh teknologi terhadap kinerja karyawan Hotel Patra Jasa Semarang 

4. Ada pengaruh personal knowledge, organizational learning, dan teknologi terhadap 

kinerja karyawan Hotel Patra Jasa Semarang 
 
METODE 
 

Penelitian ini menggunakan tipe explanatory research atau tipe penelitian penjelasan yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang terdapat 

dalam penelitian. Selain itu juga menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

serta untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap hotel Patra Jasa Semarang 

sebanyak 108 orang. 
 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2008:56). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi sampel yang 

dimaksud di atas adalah seluruh seluruh karyawan tetap hotel Patra Jasa Semarang sebanyak 

108 orang. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh 

atau dikenal juga dengan sensus.  Teknik ini dipakai dengan tujuan agar dapat memperoleh 
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hasil yang lebih akurat. Skala pengukuran menggunakan Likert dan instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner. 
 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, tabulasi silang, koefisien korelasi, koefisien 

determinasi, analisis regresi linear sederhana dan berganda, uji signifikansi (uji t) dua arah, 

dan uji signifikansi (uji F) dua arah dengan menggunakan program SPSS versi 20.0. 
 

HASIL 
Hasil penelitian ini mencoba menjawab hipotesis yang dirumuskan dengan melakukan uji 

korelasi, regresi, determinasi, dan uji t (uji signifikansi parsial) dengan menggunakan alat 

uji SPSS for Windows versi 20.0. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Penelitian 

 
Sumber: Data yang diolah, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil uji t (uji signifikansi parsial) 

menunjukkan bahwa: 
 

a. Personal Knowledge berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dimana t hitung (2,117) > t tabel (1,9826) 

b. Organizational  learning  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  

kinerja karyawan, dimana t hitung (5,409) > t tabel (1,9826) 

c. Teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

dimana t hitung (5,220) > t tabel (1,9826) 

 

Tabel 2. Hasil analisis regresi Linier Berganda 
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a. Dependent variable: kinerja karyawan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari variabel 

personal knowledge, organizational learning, dan teknologi bernilai positif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel personal knowledge, organizational learning, 

dan teknologi berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Semakin besar personal 

knowledge, organizational learning, dan teknologi maka akan meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji F 

 
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Tek, PK, OL 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka di dapatkan F hitung sebesar 12,004 > F 

tabel sebesar 2,691, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Selain itu berdasarkan 

perhitungan angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya secara simultan, variabel personal knowledge, organizational learning, dan 

teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

variabel personal knowledge mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai t hitung (2,117) > t tabel (1,9826). Koefisien regresi yang positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian mengenai kemampuan dukungan personal 

knowledge yang dimiliki karyawan Hotel Patra Jasa Semarang, maka akan semakin 

meningkatkan kinerja mereka. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari 

Artifasari (2014) bahwa semakin kuat dukungan personal 

 

knowledge yang dimiliki oleh karyawan maka akan semakin mempengaruhi 

meningkatnya kinerja karyawan. 
 

Organizational learning mempunyai nilai t hitung sebesar 5,409 yang lebih besar dari t 

tabelnya (1,9826), ini menunjukkan bahwa semakin baik penilaian mengenai 

organizational learning yang mampu dilaksanakan oleh karyawan Hotel Patra Jasa 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

278 

Semarang, maka akan semakin meningkatkan kinerja mereka juga. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya dari Marlikan (2012) bahwa semakin kuat organizational learning 

yang mampu diikuti dan diterapkan oleh karyawan maka akan semakin mempengaruhi 

meningkatnya kinerja mereka. 

 
Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, teknologi mempuyai nilai t hitung sebesar 

5,220 yang lebih besar dari t tabelnya (1,9826), hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

penilaian mengenai teknologi yang efektif di Hotel Patra Jasa Semarang, maka akan 

semakin meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

dari Kosasih dan Budiani (2008) bahwa semakin efektif sarana teknologi yang ada di 

lingkungan perusahaan maka akan semakin mempengaruhi peningkatan kinerja mereka. 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel personal knowledge (X1), 

organizational learning (X2), dan teknologi (X3) memiliki kontribusi sebesar 25,7% 

dalam menjelaskan variabel kinerja karyawan (Y), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini variabel personal knowledge, organizational learning, dan teknologi 

secara bersama sama (simultan) berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan. 
 

Berdasarkan analisis yang ada, dapat dilihat bahwa yang terjadi pada kinerja karyawan 

secara simultan dipengaruhi secara dominan oleh teknologi. Teknologi menjadi pengaruh 

yang paling besar di antara variabel lainnya karena dengan adanya manfaat dari 

penggunaan teknologi di lingkungan internal perusahaan dapat memudahkan komunikasi 

dan para karyawan dapat bertukar informasi dan pengetahuan secara mudah, sehingga 

karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Personal knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

Hotel Patra Jasa Semarang 

2. Organizational learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan Hotel Patra Jasa Semarang. 

3. Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Patra 

Jasa Semarang 

4. Secara simultan terdapat pengaruh positif antara personal knowledge, 

organizational learning, dan teknologi terhadap kinerja karyawan Hotel Patra Jasa 

Semarang. 

5. Variabel  yang  paling  dominan  mempengaruhi  kinerja  adalah  teknologi,  hal  

ini dikarenakan   setiap   departemen   banyak   menggunakan   fasilitas   teknologi   

untuk mendukung proses kerja. 

6. Berdasarkan rekapitulasi data mengenai variabel personal knowledge, terdapat 2 

dari 5 item yang berada di bawah nilai rata-rata, yaitu mengenai dukungan 

pengetahuan pribadi dan kemampuan menyampaikan informasi dengan baik. 

7. Berdasarkan rekapitulasi data mengenai variabel organizational learning, terdapat 4 

dari 6 item yang berada di bawah nilai rata-rata yaitu mengenai pengalaman baru 

yang didapat karyawan setelah proses organizational learning, penerapan konsep 

baru, kemampuan dalam mengolah informasi, dan kesesuaian sikap dengan standar 

perusahaan. 

8. Berdasarkan rekapitulasi data mengenai variabel teknologi, terdapat 4 dari 7 item 

yang berada  di  bawah  nilai  rata-rata  yaitu  mengenai  keakuratan  informasi,  

keefektifan penggunaan teknologi, kemampuan menurunkan pengetahuan, dan baik 

tidaknya pemahaman dalam penggunaan teknologi. 
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9. Berdasarkan rekapitulasi data mengenai variabel kinerja, terdapat 2 dari 5 item 

yang berada di bawah nilai rata-rata yaitu mengenai baik tidaknya perencanaan dan 

pengorganisasian pembagian tugas dan pertanggungjawaban tugas yang dibebankan 

kepada karyawan. 
 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka 

peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi perusahaan 

maupun peneliti lain, adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut : 

 
1. Pihak hotel diharapkan dapat meng-update system teknologi secara berkala sesuai 

dengan perkembangan bisnis perhotelan tiap tahunnya, mengingat variabel teknologi 

mempunyai sumbangan terbesar terhadap kinerja karyawan 

2. Terbuktinya faktor-faktor knowledge management (KM) dalam meningkatkan 

kinerja karyawan  Hotel  Patra  Jasa  Semarang,  diharapkan  pihak  hotel  lebih  

intensif  dalam mengembangkan knowledge management. Agar implementasi 

knowledge management dapat meningkatkan kinerja individu, diperlukan adanya 

internalisasi dan eksternalisasi pengetahuan individual (tacit dan explicit) yang lebih 

intens 

3. Pembentukan   kesadaran   dan   pembudayaan   perhatian   terkait   pentingnya   

berbagi pengetahuan dengan melaksanakan brainstorming termasuk juga di 

dalamnya adalah bagaimana mengubah perilaku karyawan demi meningkatkan 

dukungan pengetahuan pribadi dan kemampuan menyampaikan informasi yang 

lebih baik 

4. Pihak  hotel  perlu  menyesuaikan  jadwal  kerja  karyawan  dengan  jadwal  

pelaksanaan organizational learning demi mengurangi absennya karyawan dalam 

mengikuti proses. 

5. Perlunya perbaikan repository supaya pengetahuan dapat diturunkan ke karyawan 

lain, dan pengadaan workshop tentang pemanfaatan teknologi bagi setiap karyawan 

supaya penggunaan teknologi lebih efektif dan pemahaman karyawan dalam 

penggunaan teknologi lebih baik lagi 

6. Pihak hotel dapat mengadakan sosialisasi dan motivasi akan pentingnya tanggung 

jawab dan rasa kepemilikan perusahaan, loyalitas yang solid dapat membuat 

karyawan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab juga pengadaan workshop 

manajemen perencanaan tugas agar pengorganisasian dan perencanaan pembagian 

tugas dapat lebih baik. 

7. Berdasarkan   koefisien   determinasi,   variabel   personal   knowledge,   

organizational learning, dan teknologi mempunyai sumbangan persentase 

sebesar 25,7 % terhadap kinerja karyawan Hotel Patra Jasa Semarang dan masih 

ada 74,3% faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan Hotel Patra Jasa 

Semarang, sehingga saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar dilakukan penelitian 

lanjutan yang membahas lingkup yang lebih luas seperti menambahkan variabel 

job procedure, learning organization, knowledge worker, dan lain sebagainya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, independensi  

dan efektivitas komunikasi terhadap kualitas pengawasan internal aparat inspektorat di 

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.   

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

survey eksplanatori. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan pada 

seluruh seluruh pihak internal yang bekerja di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. 

Jumlah pihak internal, pejabat pengawas maupun auditor yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 65 (enam puluh lima) responden. Metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan teknik analisis data 

menggunakan analisis liniear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi dan 

efektivitas komunikasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas 

pengawasan internal. Independensi merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kualitas pengawasan internal.  

 

Kata kunci: Profesionalisme, Independensi, Efektivitas komunikasi, Kualitas 

pengawasan internal  

 

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the influence of professionalism, independence, and 

effectiveness communication for quality of the internal control inspectorate officers on 

Inspectorate in South Kalimantan Province. 

This type of research is quantitative research with survey explanation method. The 

research was obtained from questionnaires which were distributed to all internal parties 

that work at Inspectorate in South Kalimantan Province. The sample of this research are 

65 respondens. The method of determining the sample was using purposive sampling 

method and multiple liniear used as data analysis technique. 

The result of this research show that professionalism, independence, and 

effectiveness communication have an effect on the quality of internal controlpartially. 

Independence is the most dominant influence on the quality of internal control. 

 

Keywords: Professionalism, Independence, Effectiveness communication, Quality of 

internal control 

 

 

PENDAHULUAN 

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good 

governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan dan 

pengendalian dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD), 

pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi 

profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar 
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yang ditetapkan salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap 

pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. 

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi 

yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena 

hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan 

keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah 

yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor 

publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah 

melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko 

tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Sesuai 

perspektif teori keagenan, pelaksanaan akuntansi organisasi harus didasarkan dengan 

suatu regulasi (Bastian, 2009). Regulasi tersebut sebagai aturan praktek yang dinyatakan 

kedalam standar, dan penetapannya kedalam bentuk kebijakan akuntansi. Penetapan 

regulasi akuntansi diarahkan untuk mencapai tingkat kegunaan informasi yang berguna 

dan mengurangi adanya ketidakseimbangan informasi atau informasi assymmetry. 

Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Masih menjadi 

tanda tanya besar dikalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari 

fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada dilingkungan fungsi 

pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. 

Program pemerintah dalam menuntaskan korupsi di daerah sepertinya sangat sulit 

terealisasi, pencanangan pemerintah yang bersih (good dan clean government) sepertinya 

hanya merupakan suatu cita-cita. Ketersediaan Pejabat Fungsional Auditor (JFA) dan 

Pengawas Pemerintah (P2UPD) dan kapasitas SDM yang belum merata berdampak 

terhadap kurang maksimalnya tugas-tugas pengawasan, sehingga profesionalitas sumber 

daya manusia Auditor/P2UPD masih belum memadai, baik secara kompetensi, 

kapabilitas maupun integritasnya, karena belum semua auditor memiliki sertifikasi 

auditor/pemeriksa. Secara kelembagaan, Inspektorat adalah perangkat pemerintah daerah 

dimana adanya intervensi terhadap hasil-hasil pengawasan yang berdampak negatif dapat 

mengakibatkan independensi hasil pengawasan menjadi rentan dan melemahkan kinerja 

serta akuntabilitas Inspektorat provinsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 

Pengawasan intern pada setiap SKPD melalui sistem pengendalian internal belum 

berjalan dengan baik karena sistem penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang 

belum berbasis komputerisasi dilakukan secara manual, sehingga sistem informasi 

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terhadap masing-masing SKPD belum 

berjalan optimal. 

Penelitian ini ingin menguji apakah profesionalisme, independensi, dan efektivitas 

komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pengawasan internal. Auditor yang memiliki 

kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan 

menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara cermat dan seksama. Bawono 

dan Elisha (2010) dalam menemukan bahwa auditor/pengawas dengan kemampuan 

profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung 

menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan 

sikap profesionalnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai 

yang ditemukan selama proses pemeriksaan untuk memastikan agar menghasilkan 

kualitas pengawasan yang baik. 

Pernyataan Standar Umum kedua tentang Standar Pemeriksaan 01 dalam SPKN 

menetapkan “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi 

pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

probadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.” 

Independensi adalah sikap tidak memihak dan salah satu faktor yang menentukan 

kredibilitas pendapat auditor. Kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 
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auditor yang independen menjadi hal yang penting, sehingga sebagai seorang auditor ia 

diharuskan tetap mengaja kualitas auditnya dengan menjaga sikap independensinya.  

Sari (2011) menemukan bahwa fungsi dari komunikasi dalam sebuah kelompok 

atau organisasi adalah untuk kontrol, memotivasi, mengekspresikan atau menunjukkan 

emosi, dan memberikan informasi. Komunikasi digunakan dalam segala hal, termasuk di 

dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang terkait dalam sebuah 

organisasi. Karena dengan komunikasi, kita bisa menyampaikan pesan, dengan tujuan 

orang lain bisa memahami maksud pesan kita, melalui umpan balik yang diberikan pada 

kita untuk menghasilkan kualitas hasil pengawasan internal yang baik 

Studi mengenai kualitas pengawasan internal yang telah dilakukan di Indonesia 

diantaranya oleh Taufiq Hidayat (2011), Wina Puspita Sari (2011), Tania (2013), Ayu 

Dewi Riharna (2013). Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan 

kualitas pengawasan internal, penelitian mengenai kualitas pengawasan internal sangat 

penting agar mereka  dapat  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  

pengawasan  dan dapat  meningkatkan  kualitas  pengawasan  yang  dihasilkannya.  Tidak  

mudah  menjaga profesionalisme dan independensi auditor.  Kompetensi  dan  

pengalaman kerja  yang  melekat  pada  auditor  bukan  jaminan  bahwa  auditor  dapat 

meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaannya. Kegiatan komunikasi yang dijalankan 

secara efektif atau berhasil akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 

suatu organisasi. Oleh  karena itu menarik bagi peneliti mengadakan penelitian tentang 

pengaruh  profesionalisme, independensi, dan efektivitas komunikasi  terhadap  kualitas  

hasil  pemeriksaan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  sejauh  mana  auditor  

pemerintah  dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak internal yang bekerja di Inspektorat 

Provinsi Kalimantan Selatan.Dalam pemilihan sampel digunakan metode pemilihan 

sampel bertujuan (purposive sampling) dengan teknik berdasarkan pertimbangan 

(judgement sampling). Sampling Purposive merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena sesuai dengan 

persyaratan. 

Pertimbangan penggunaan Purposive Sampling ini adalah (1) Responden sebagai 

sampel yang dipilih memahami isi dari kuesioner yang diberikan. (2) Responden 

memiliki karakteristik dari isi kuesioner dalam pekerjaan pengawasan maupun audit 

mereka. Persyaratan dalam penelitian ini adalah yaitu seluruh pihak internal di 

Inspektorat yang terdiri dari Inspektur, pejabat-pejabat pengawas, auditor, serta kelompok 

pejabat fungsional lainya yang bekerja di Inspektorat Provinsi Kalimantan yang pernah 

berpengalaman dibidang pengawasan maupun pemeriksaan. 

 

Variabel dan Pegukuran Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kualitas pengawasan 

internal. Sedangkan variabel independen terdiri dari profesionalisme, independensi, dan 

efektivitas komunikasi. 

a. Kualitas Pengawasan Internal 

Kualitas pekerjaan pengawas/auditor berhubungan dengan kualitas keahlian, 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan sikap independensinya terhadap 

klien. Jika auditor melaksanakan pekerjaannya secara profesional, maka audit 

yang dihasilkan akan berkualitas. Untuk mengukur variabel ini, peneliti 

menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Christiawan (2002) yang 

kemudian digunakan Ayu (2013).Setiap responden diminta untuk menjawab 10 
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pertanyaan untuk mengukur kualitas pengawasan internal, dan diminta memilih 

dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai 5. 

b. Profesionalisme  

Profesionalisme (professionalism), didefinisikan secara luas, mengacu pada 

perilaku, tujuan, atau kualitas, yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu 

profesi atau orang-orang profesional. Untuk mengukur variabel ini, peneliti 

menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh Noviyanti dan Bandi 

(2008) yang kemudian digunakan Tania (2013). Setiap responden diminta untuk 

menjawab 6 pertanyaan untuk mengukur profesionalisme, dan diminta memilih 

dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai 5. 

c. Independensi  

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Supriyono, 1988). Variabel Independensi auditor dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mautz dan 

Sharaf (1980) yang kemudian digunakan Ayu (2013). Setiap responden diminta 

untuk menjawab 6 pertanyaan untuk mengukur independensi, dan diminta 

memilih dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai 5. 

d. Efektivitas Komunikasi 

Komunikasi dinilai efektif bila hal yang disampaikan dan yang dimaksud oleh 

pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan hal yang ditangkap dan dipahami 

oleh penerima. Variabel efektivitas komunikasi diukur oleh enam dimensi, yakni 

penerima komunikasi (receiver), isi pesan (content), ketepatan waktu (timing), 

saluran (media), format kemasan, dan sumber (source). Untuk mengukur variabel 

ini, peneliti menggunakan instrumen dari Sukiman dan Untung (2010) yang 

dikembangkan oleh Sari (2011) dengan beberapa modifikasi. Setiap responden 

diminta untuk menjawab 6 pertanyaan untuk mengukur efektivitas komunikasi, 

dan diminta memilih dengan menggunakan skala likert poin 1 sampai 5. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatifdan sumber 

data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dengan 

menggunakan jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu auditor 

dan pihak- pihak internal  yang bekerja di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, uji model dan uji hipotesis. 

 

Metode Analisis Data 

a. Statistik Deskriptif 

Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan total deskriptif yang 

menunjukkan angka maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi pada 

variabel penelitian. 

b. Uji Kualitas Data  

Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga 

konsistensi dengan data yang dikumpulkan. 
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Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi 

ketentuan dalam model regresi maka terlebih dahulu akan diuji normalitas, uji 

multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. 

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secarakeseluruhan 

menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah 

melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda 

 

 

Uji Model  

a. Analisis Regresi Linear Berganda  

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dibawah ini : 

 

Gambar 1 Model Penelitian 

Variabel Independen (X) 

 

 H1 

 

  

 H2  

  

 

 H3 

  

 

 

 

 

Dengan persamaan rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y= a + βlProfesionalisme + β2Independensi + β3Efektivitas 

Komunikasi+ e 

Keterangan:  

Y  : Kualitas Pengawasan Internal 

a  : Konstanta 

β1,,3  : Koefisien Regresi 

X1  : Profesionalisme 

X2  : Independensi 

X3  : Efektivitas Komunikasi 

e   : error terms 

Ketepatan model dari fungsi regresi dapat diukur dari Goodness of Fit yang dilihat 

dari hasil pengujian koefisien determinasi (R2), uji pengaruh simultan (uji F) dan 

uji hipotesis (uji t). 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 

c. Uji t (t-test) 

Hipotesis diuji menggunakan model regresi berganda dengan tingkat 

penerimaan hipotesis pada alpha 0,05. Uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. 

(X1) Profesionalisme 

(X2) Independensi 

(X3) Efektivitas    Komunikasi 

Kualitas Pengawasan 
Internal 

Variabel Dependen (Y) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan proses data sampel menggunakan kuesioner yang disebarkan 

berjumlah 81 dan kuesioner yang kembali berjumlah 65 atau sebesar 80,25%. Kuesioner 

yang tidak kembali berjumlah 16 atau sebesar 19,75%. 

Berikut adalah proses analisis data kuesioner yang dilakukan:  

a. Statistik DeskriptifVariabel 

 

Tabel 1 

Deskriptif Variabel 

Variabel N  Min  Max  Mean  St. Deviasi 

Profesionalisme (X1) 65 19 30 25,46 2,008 

Independensi (X2) 65 11 30 22,88 4,797 

Efektivitas Komunikasi (X3) 65 11 30 22,46 5,062 

KualitasPengawasan Internal (Y) 65 32 48 39,88 2,842 

       Sumber: Data yang diolah (2016) 

 

 

b. Hasil Uji Kualitas Data  

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item RHitung Rtabel Keterangan 

 

 

Profesionalisme 

X1.1 0,752 0,244 Valid 

X1.2 0,771 0,244 Valid 

X1.3 0,720 0,244 Valid 

X1.4 0,512 0,244 Valid 

X1.5 0,606 0,244 Valid 

X1.6 0,552 0,244 Valid 

 

 

Independensi 

X2.1 0,836 0,244 Valid 

X2.2 0,830 0,244 Valid 

X2.3 0,866 0,244 Valid 

X2.4 0,849 0,244 Valid 

X2.5 0,895 0,244 Valid 

X2.6 0,831 0,244 Valid 

 

 

Efektivitas Komunikasi 

X3.1 0,852 0,244 Valid 

X3.2 0,888 0,244 Valid 

X3.3 0,917 0,244 Valid 

X3.4 0,850 0,244 Valid 

X3.5 0,885 0,244 Valid 

X3.6 0,879 0,244 Valid 

 

 

 

 

KualitasPengawasan 

Internal 

Y.1 0,729 0,244 Valid 

Y.2 0,589 0,244 Valid 

Y.3 0,555 0,244 Valid 

Y.4 0,415 0,244 Valid 

Y.5 0,539 0,244 Valid 

Y.6 0,692 0,244 Valid 

Y.7 0,547 0,244 Valid 

Y.8 0,615 0,244 Valid 

Y.9 0,575 0,244 Valid 
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Y.10 0,429 0,244 Valid 

      Sumber: Data yang diolah (2016) 

  

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 

yang ada pada instrumen penelitian dapat dinyatakan valid karena nilai rhitung lebih 

besar dari nilai rtabel (0,244). 

Tabel 3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Profesionalisme 0,732 Reliabel 

Independensi 0,923 Reliabel 

Efektivitas Komunikasi 0,940 Reliabel 

Kualitas Pengawasan Internal 0,751 Reliabel 

     Sumber: Data yang diolah (2016) 

 

Dari hasil pengujian reliabilitas yang juga dilakukan secara statistik dengan 

menghitung besarnya nilai Cronbach’s alpha. Instrumen dalam penelitian ini  

reliabel (handal) karena semua instrumen memiliki nilai cronbach’s alpha>0,70.  

 

c. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik 

untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel 

penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri 

atas : 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan 

melihat nilai signifikansi dari hasil uji kolmogorov smirnov. Uji kolmogorov 

smirnov dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, 

dengan melihat nilai α > 0,05. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai 

Kolmogorov Smirnovsebesar 0,651 dengan nilai Asymp. Sig ( 2-tailed)sebesar 

0,791. Berarti data dapat dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan 

untuk diteliti lebih lanjut. 

2. Uji Multikoloneritas 

Untuk mendeteksi terjadi tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor(VIF). Multikolinearitas tidak terjadi 

karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance> 0,1.  

Nilai Tolerance dari Colinearity Statistic> 0,1 yaitu 0,679 Profesionalisme 

(X1), 0,263Independensi (X2), 0,268 Efektivitas Komunikasi (X3). Nilai VIF 

untuk variabel independen juga menunjukkan < 10 yaitu 

1,472Profesionalisme (X1),3,807 Independensi (X2), dan 3,732 Efektivitas 

Komunikasi (X3). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas 
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dapat melakukan UjiGlejser. Jika probabilitas signifikansi diatas 0,05 

sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

Nilai Signifikansi pada Profesionalisme (X1) sebesar 0,082 kemudian 

Independensi (X2) sebesar 0,940 dan Efektivitas Komunikasi sebesar 0,344. 

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini baik atau 

berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

 

 

d. Hasil Uji Model 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Y=  23,388+ 0,278X1+ 0,220X2+ 0,195X3 + e 

Keterangan: 

Y  : Kualitas Pengawasan Internal 

a  : Konstanta 

β1,,3  : Koefisien Regresi 

X1  : Profesionalisme 

X2  : Independensi 

X3  : Efektivitas Komunikasi 

e  : error terms 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa ; 

1. Nilai konstanta 23,388 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

(profesionalisme, independensi dan efektivitas komunikasi) adalah 1 maka 

kualitas pengawasan internal  akan bernilai sebesar 23,388. 

2. Koefisien profesionalisme sebesar 0,278 maka ketika profesionalisme 

ditingkatkan secara intensif maka kualitas pengawasan internal akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,278. 

3. Koefisien independensi sebesar 0,220 maka ketika independensi 

ditingkatkan secara intensif maka kualitas pengawasan internal akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,220. 

4. Koefisien efektivitas komunikasi sebesar 0.195 maka ketika efektivitas 

komunikasi ditingkatkan secara intensif maka kualitas pengawasan internal 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,195.  

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R Square dengan nilai 0,669 menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu  profesionalisme,  independensi dan efektivitas komunikasi, yang diambil 

dalam penelitian ini memiliki tingkat hubungan dan dapat menjelaskan variabel 

dependen yaitu kualitas pengawasan internal sebesar 66,9% dan selebihnya 

33,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model 

penelitian ini. 

Nilai Adjusted R Square menunjukkan sebesar 0,653 yang berarti bahwa variasi 

atau naik turunnya variabel dependen (kualitas pengawasan internal) dipengaruhi 

oleh variabel independen yaitu variabel profesionalisme, independensi, dan 

efektivitas komunikasi sebesar 65,3%. 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan nilai thitung dan signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 yang 

diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan, sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pengawasan internal, dilihat dari nilai 

signifikansinya (p) sebesar 0,031 (p<0,05). Variabel profesionalisme 

menunjukkan bahwa thitung> ttabel (2,202>2,000) sehingga dapat dikatakan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatprofesionalisme 
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seorang APIP/auditor maka akan menghasilkan kualitas pengawasan internal 

yang semakin baik.  

2. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas pengawasan internal, dilihat dari nilai signifikansinya (p) 

sebesar 0,012 (p<0,05). Variabel independensi menunjukkan bahwa 

thitung>ttabel (2,584>2,000) sehingga dapat dikatakan H2 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkat independensi seorang APIP/auditor 

maka akan menghasilkan kualitas pengawasan internal yang semakin baik.  

3. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi berpengaruh 

terhadap kualitas pengawasan internal, dilihat dari nilai signifikansinya (p) 

sebesar 0,018 (p<0,05). Variabel efektivitas komunikasi  menunjukkan 

bahwa thitung> ttabel yaitu sebesar 2,437> 2,000 sehingga dapat dikatakan H3 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya efektivitas 

komunikasi maka akan menghasilkan kualitas pengawasan internal yang 

semakin baik. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Pengawasan Internal 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Hidayat 

(2011) Tania (2013) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh 

positif terhadap kualitas pengawasan internal.Auditor yang memiliki kemampuan 

profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan 

menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara cermat dan seksama. 

Diharapkan para pengawas maupun auditor yang bekerja di Inspektorat Provinsi 

Kalimantan Selatan mempertahankan sikap profesionalismenya dalam 

mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan 

selama proses pemeriksaan. Auditor harus memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa bukti audit telah mencukupi dan sesuai untuk mendukung temuan dan 

kesimpulan auditor. Keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan 

akan sangat membantu APIP/auditor dalam melaksanakan proses 

pengawasan/audit sehingga kualitas pengawasan internal dapat tercapai. 

2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Pengawasan Internal 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Alim 

(2007) dan Ayu (2013) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas pengawasan internal.Independensi auditor akan mempengaruhi 

ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga auditor dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma 

sehingga kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga. Sikap mental 

auditor yang bebas pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak bergantung pada orang 

lain yang di miliki Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan 

prosedur pemeriksaan harus dimiliki oleh setiap auditor/pengawas. Untuk 

menghasilkan kualitas pengawasan yang baik dalam menjalankan profesinya, 

Inspektorat Provinsi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap 

pemeriksaan dilaksanakan dengan kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan 

pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

3. Pengaruh Efektivitas Komunikasi terhadap Kualitas Pengawasan Internal 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Untung (2010) dan Sari (2011) yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi 

berpengaruh terhadap kualitas pengawasan internal.APIP/auditor harus semakin 

menerapkan keterampilannya dalam berkomunikasi, sehingga kegiatan 

pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan secara efektif dan efisien. Selama ini, 

auditor dicitrakan secara keliru sehingga menyulitkan auditor dalam menjalin 
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kerjasama dengan auditan. Auditan yang mempunyai citra yang keliru terhadap 

auditor maupun pengawas akan cenderung tertutup, tidak mau bekerjasama, 

menghindar, bahkan dapat mendorong mereka untuk menghambat pekerjaan 

APIP/auditor. Dengan menerepakan keterampilan berkomunikasi, citra ini dapat 

dikurangi dan juga sangat bermanfaat untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan dalam proses pemeriksaan agar dapat mencapai hasil-hasil yang 

diinginkan dan diselesaikan, sehingga hambatan dalam proses pengawasan atau 

audit dapat diminimalkan untuk menghasilkan kualitas pengawasan internal yang 

baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengawasan internal adalah profesionalisme, 

independensi, dan efektivitas komunikasi. Independensi memiliki pengaruh tertinggi 

terhadap kualitas pengawasan internal di inspektorat provinsi Kalimantan Selatan. 

Sedangkan, profesionalisme memiliki pengaruh terendah terhadap kualitas pengawasan 

internal di inspektorat provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan antara lain, pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui kuesioner sehingga 

peneliti tidak berkomunikasi secara langsung dengan para responden, untuk penelitian 

selanjutnya hendaknya menerapkan juga teknik wawancara agar diperoleh jawaban yang 

lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.Peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

variabel independen lain, selain variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Peneliti 

selanjutnya dapat memperluas objek dan sampel penelitian tidak hanya pada pihak aparat 

inspektorat provinsi saja tetapi juga pihak aparat inspektorat kabupaten/kota se-Provinsi 

Kalimantan Selatan  sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel bauran pemasaran jasa 

(produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses) yang berpengaruh terhadap 

keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Lokasi penelitian 

dilakukan di Politeknik Negeri Banjarmasin, dengan populasi seluruh mahasiswa yang 

diterima di Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun akademik 2013/2014, pada 13 

program studi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode proportionate stratified 

random sampling sebanyak 274 responden. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dengan regresi linear berganda, didapatkan 

bahwa secara simultan bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Secara parsial, hanya variabel 

produk, lokasi dan bukti fisik yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Diantara ketiga variabel yang 

berpengaruh signifikan tersebut, variabel lokasi merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Sedangkan variabel harga, promosi, orang dan proses tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: bauran pemasaran jasa (produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik   

dan proses) serta keputusan memilih 

 

 

ABSTRACT 

This study has the purpose to determine the variables marketing mix ( product, price, 

location, promotion, people, physical evidence and process ) that affect the student's 

decision selecting State Polytechnic of Banjarmasin . Location of the research conducted 

at the Polytechnic of Banjarmasin, the entire population of students accepted at the 

Polytechnic of Banjarmasin on 2013/2014 academic year, on 13 courses. Sampling was 

done by the method of proportionate stratified random sampling 274 respondents. 

Based on the results of hypothesis testing, with multiple linear regression, it was 

found that simultaneous marketing mix significantly influence the decision of students 

selecting State Polytechnic of Banjarmasin. Partially, only the variable product, location 

and physical evidence that significantly influence the decision of students selecting State 

Polytechnic of Banjarmasin . Among the three variables that significantly influence the 
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location variable is a variable that is the dominant influence on the decision of students 

selecting State Polytechnic of Banjarmasin. While variable pricing, promotion, people 

and processes do not significantly affect the student's decision selecting State Polytechnic 

of Banjarmasin. 

Keywords : services marketing mix ( product, price, location, promotion, people, 

physical evidence and process ) as well as the decision to choose. 

 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Persaingan di lingkungan pendidikan tinggi saat ini menjadi semakin kompetitif dan institusi 

pendidikan dituntut untuk dapat memiliki daya saing dalam merekrut peserta didik. Transformasi 

pada pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh tingginya persaingan global, berkurangnya 

pendanaan dari pemerintah dan berubahnya pola permintaan masyarakat (Gibbs 2001; Veloutsou 

et al. 2004). 

Dalam memenangkan persaingan yang kompetitif, institusi pendidikan tinggi saat ini 

memandang mahasiswa atau calon mahasiswa sebagai konsumen dan berusaha untuk memasarkan 

jasa pendidikan yang mereka kelola. Perguruan tinggi sebagai penyedia jasa perlu untuk menata 

diri agar bisa sukses di pasar.  

 Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi juga menghadapi 

tantangan dalam penerapan bauran pemasaran untuk memenangkan persaingan. Tentu saja, 

Politeknik Negeri Banjarmasin ingin sebanyak mungkin peminat mendaftarkan diri pada program 

studi-program studi yang ditawarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan ukuran penilaian favorit 

tidaknya sebuah program studi favorit yakni tingginya rasio perbandingan antara jumlah peminat 

dengan daya tampung pada suatu program studi. Agar jumlah peminat meningkat dibutuhkan 

suatu strategi pemasaran khusus yang tepat. Kemampuan Politeknik Negeri Banjarmasin menarik 

mahasiswa baru bergantung dari penyampaian informasi tentang jurusan maupun program studi 

yang ada. Hal ini nampak dari strategi bauran pemasaran jasa yang diterapkan. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah bauran pemasaran jasa (produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan 

proses) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin? 

b. Variabel bauran pemasaran jasa (produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan 

proses) mana yang berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui variabel- variabel bauran pemasaran jasa (produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, bukti fisik, dan proses) yang berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin secara simultan dan parsial. 

b. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran jasa (produk, harga, lokasi, promosi, orang, 

bukti fisik, dan proses) yang berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan tentang Pemasaran 

Secara umum belum ada konsepsi mengenai pengertian manajemen pemasaran secara 

internasional. Hingga saat ini pengertian manajemen pemasaran yang ada hanya merupakan 
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pendapat para ahli, konsepsi suatu asosiasi pemasaran atau organisasi yang mengkaji pemasaran. 

Menurut The American Marketing Association dalam Kotler (2008:6): “pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.” Adapun menurut Philip Kotler pemasaran 

adalah suatu proses sosial  dan  manajerial,  yang  didalamnya  individu  dan kelompok  

mendapatkan  apa  yang  mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 1997:8). 

 

Bauran Pemasaran Jasa 

Kotler & Amstrong (2006) seperti dikutip Ratih Hurriyati (Buchari Alma, 2009:154) 

mengemukakan definisi bauran pemasaran sebagai berikut “Bauran pemasaran adalah sekumpulan 

alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya 

dalam pasar sasaran.”Zeithaml dan Bitner (2000:18) mengemukakan definisi bauran pemasaran 

sebagai berikut: “Marketing mix defined as the elements an organizations controls that can be 

used to satisfy or communicate with customer. These elements appear as core decision variables 

in any marketing text or marketing plan.” Ini berarti bauran pemasaran jasa pendidikan adalah 

elemen-elemen organisasi pendidikan tinggi yang dapat dikontrol oleh perguruan tinggi dalam 

melakukan komunikasi dengan peserta didik dan akan dipakai untuk memuaskan peserta didik. 

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan 

unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan dengan tepat 

sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Selanjutnya Zeithaml dan Bitner (2000:18-21) mengemukakan konsep bauran pemasaran 

tradisional terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sementara itu, untuk 

pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan unsur bauran 

pemasaran non-tradisional, yaitu people, physical evidence dan process, sehingga menjadi tujuh 

unsur (7P). Masing-masing dari tujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan 

tergantung satu sama lainnya dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan 

karakteristik segmennya. 

a. Produk 

Menurut Hurriyati (Buchari Alma, 2009:151) dalam jasa pendidikan tinggi, produk yang 

ditawarkan kepada mahasiswa adalah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Perguruan tinggi 

yang akan bertahan dan mampu memenangkan persaingan dengan perguruan tinggi lain yang 

dapat menawarkan reputasi/mutu pendidikan yang baik, prospek yang cerah bagi para mahasiswa 

setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut, dan pilihan program studi/konsentrasi yang 

bervariasi sehingga calon mahasiswa dapat memilih program studi/konsentrasi yang sesuai 

dengan bakat dan minat mereka. 

b. Harga 

Menurut Soedijati (Buchari Alma, 2009:306) harga dalam konteks jasa pendidikan 

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan jasa pendidikan 

yang ditawarkan oleh suatu perguruan tinggi. Dalam elemen harga perguruan tinggi 

dipertimbangkan mengenai penetapan harga (seperti SPP, biaya pembangunan dan biaya 

laboratorium), prosedur pembayaran, dan pemberian beasiswa. 

c. Lokasi 

Dalam konteks jasa pendidikan, yang dimaksud dengan place adalah lokasi. Penentuan lokasi 

perguruan tinggi akan mempengaruhi preferensi calon pelanggan dalam menentukan pilihannya. 

Lokasi yang strategis dan mudah dicapai kendaraan umum akan menjadi daya tarik bagi mereka           

(Buchari Alma, 2011:383). 

d. Promosi 

Menurut Soedijati (Buchari Alma, 2009:311) dalam jasa perguruan tinggi, promosi yang 

dapat dilakukan adalah periklanan (seperti iklan TV, radio, billboard), promosi penjualan (seperti 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

295 

pameran dan invitasi), melakukan kontak langsung dengan calon mahasiswa, dan melakukan 

kegiatan hubungan masyarakat. 

e. Orang 

People adalah semua orang/SDM yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga yang terlibat dalam 

proses penyampaian produk jasa kepada konsumen. Menurut Hurriyati (Buchari Alma, 

2009:166) SDM dalam jasa perguruan tinggi dikelompokkan menjadi tiga yaitu administrator, 

dosen, dan pegawai. 

 

 

 

f. Bukti Fisik 

Menurut Soedijati (Buchari Alma, 2009:316) bukti fisik merupakan suatu lingkungan di mana 

perguruan tinggi dan mahasiswa dapat berinteraksi, dan di dalamnya terdapat komponen-

komponen berwujud yang mendukung kinerja atau komunikasi dari jasa pendidikan tersebut. 

 

g. Proses 

Menurut Soedijati (Buchari Alma, 2009:326) dalam konteks jasa pendidikan tinggi proses 

penyerahan jasa perguruan tinggi dapat dilihat dalam dua aspek utama, yaitu aspek kualitas jasa 

perkuliahan (proses/mekanisme dan kualitas jasa/perkuliahan) dan aspek kualitas jasa 

administrasi (reliability, responsiveness, assurance, empathy). 

 

Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta (1984) dalam Sumarwan 

(2003:25) adalah “proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang 

dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat menggunakan barang dan 

jasa.” terdapat dua hal yang penting dalam perilaku konsumen ini, yaitu proses pengambilan 

keputusan dan kegiatan fisik dalam rangka memperoleh dan menggunakan barang serta jasa-jasa 

ekonomi. Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 

 

Tahap-tahap Dalam Proses Keputusan Membeli 

Menurut Tjiptono (2006), ada 5 (lima) tahap yang dilalui konsumendalam proses 

pembelian,yaituidentifikasi kebutuhan, pencarian informasi,evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan evaluasi purna beli. Setiapkonsumen melalui kelima tahap ini untuk setiap 

pembelian produk dan jasayang dibelinya seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
Gambar 1 Tahap Proses Keputusan Membeli 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Hipotesis 1 : Variabel bauran pemasaran jasa  yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, bukti fisik, dan proses berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

H2.1 Variabel produk (X1) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y) 

H2.2 Variabel harga (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y).     

H2.3 Variabel lokasi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y). 

H2.4 Variabel promosi (X4) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin. 

H2.5 Variabel orang (X5) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y). 

H2.6 Variabel bukti fisik (X6) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y). 

H2.7 Variabel proses (X7) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang diterima Politeknik Negeri 

Banjarmasin pada tahun akademik 2013/2014 yang berjumlah 867 orang pada tiga belas program 

studi yaitu Teknik Sipil, Teknik Perancangan Bangunan Rawa, Teknik Pertambangan, Teknik 

Geodesi, Teknik Mesin, Teknik Alat Berat, Teknik Listrik, Teknik Elektronika, Teknik 

Informatika, Akuntansi, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Administrasi Bisnis, dan 

Manajemen Informatika. Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh ukuran sampel sebanyak 

274 responden dengan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling. 

 

Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

a. Variabel Penelitian 

 Variabel bebas meliputi produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), promosi (X4), orang (X5), 

bukti fisik (X6), proses (X7). Variabel terikat yaitu keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 

b. Definisi Operasional Variabel 

1) Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa agar diperhatikan, 

diminta, dan dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan dan 

kebutuhan.  

2) Harga adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk mendapatkan jasa 

pendidikan yang ditawarkan oleh Poliban. 

3) Lokasi adalah keputusan Poliban dimana operasi dan stafnya ditempatkan. 

4) Promosi adalah sarana yang digunakan Poliban untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan calon mahasiswa tentang jasa pendidikan yang ditawarkan Poliban. 

5) Orang adalah semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di Poliban dan 

karenanya mempengaruhi persepsi mahasiswa. 

6) Bukti fisik adalah fasilitas yang dimiliki Poliban yang menunjang proses belajar-

mengajar. 

7) Proses adalah serangkaian kegiatan mahasiswa yang dialami selama menempuh 

pendidikan.  

8) Keputusan mahasiswa adalah proses keputusan mahasiswa yang berhubungan dengan 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi perilaku sesudah pembelian.  
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Pengujian Hipotesis Pertama  

Tabel 1 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 

Terikat 
Variabel Bebas 

Koefisien 

Regresi 
t hitung Sig r partial r partial

2
 

 

Keputusan 

Memilih 

(Y) 

 

Produk(X1) 0,136 2,473 0,014 0,150 0,0225 

Harga(X2) 0,035 0,748 0,455 0,046 0,0021 

Lokasi(X3) 0,478 8,798 0,000 0,475 0,2256 

Promosi(X4) 0,019 0,403 0,687 0,025 0,0006 

Orang(X5) 0,071 1,265 0,207 0,077 0,0059 

Bukti Fisik (X6) 0,131 2,538 0,012 0,154 0,0237 

Proses(X7) 0,077 1,408 0,160 0,086 0,0073 

Konstanta                    = 1,781 

R  = 0,770 

R Square  = 0,593 

Adjusted R Square=0,583 

Std. Deviation             = 0,975 

F hitung = 55,455 

Sig F  = 0,000 

F tabel = 2,01 

t tabel = 1,968 

SEE = 1,68676 

 

 Hipotesis 1 menduga bahwa faktor produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan 

proses berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri  

Banjarmasin.Untuk melihat pengaruh secara serentak dilakukan dengan Uji F. Besarnya F tabel 

dengan tingkat kepercayaan (alfa) 5%, dengan nilai numerator (df1) sebanyak 8 - 1 = 7 (jumlah 

variabel – 1), dan denumerator (df2) sebanyak 274 - 7 = 267 (jumlah sampel – jumlah variabel), 

sehingga didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,01. Terlihat dari Tabel 5.63. besarnya Fhitung 55,455 

jauh lebih besar dari Ftabel (55,455>2,01) atau Signifikansi F kurang dari 5% (0,000 < 0.05).Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel produk, harga, lokasi, 

promosi, orang, bukti fisik dan proses terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima atau variabel 

produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh angka R sebesar 0,770. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sangat kuat karena berada pada kisaran  nilai hubungan lebih dari 0,75 sampai 

dengan 0,99 (Sarwono, 2009) antara faktor produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik 

dan proses terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi (R²) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2005). Adapun kelemahan mendasar penggunaan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model, 

di mana setiap tambahan satu variabel bebas maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005). Oleh 

karena itu nilai adjusted R² lebih dianjurkan untuk digunakan dalam regresi berganda. Tidak 

seperti R², nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variable independen ditambahkan 

ke dalam model regresi (Ghozali, 2005). 

Berdasarkan Tabel 1 pula diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,583 atau 58,3%. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (variabel produk, 

harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses) terhadap variabel terikat (keputusan 

memilih) sebesar 58,3%. Sedangkan sisanya sebesar 41,7% (100% - 58,3% = 41,7%) 
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dipengaruhi oleh faktor lain seperti variabel psikologis dan sosial budaya yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 
 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat, 

maka digunakan uji t. Jika nilai signifikansi t kurang dari 0,05 dan thitung lebih dari ttabel maka 

variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika nilai signifikansi t lebih dari 0,05 dan thitung kurang dari ttabel maka variabel bebas 

secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Berikut ini adalah 

Tabel 2 yang menunjukkan  hasil uji t  dan besarnya ttabel  pada signifikansi 5% dua sisi:  

Tabel 2 Rangkuman Nilai thitung dan ttabel 

Variabel 

Bebas 
thitung Sig ttabel r parsial r parsial

2
 Keterangan 

Produk(X1) 2,473 0,014 1,968 0,150 0,0225 Signifikan 

Harga(X2) 0,748 0,455 1,968 0,046 0,0021 
Tidak 

Signifikan 

Lokasi(X3) 8,798 0,000 1,968 0,475 0,2256  Signifikan 

Promosi(X4) 0,403 0,687 1,968 0,025 0,0006 
Tidak 

Signifikan 

Orang(X5) 1,265 0,207 1,968 0,077 0,0059 
Tidak 

Signifikan 

Bukti Fisik(X6) 2,538 0,012 1,968 0,154 0,0237 Signifikan 

Proses(X7) 1,408 0,160 1,968 0,086 0,0073 
Tidak 

Signifikan 

 

Pengaruh Variabel Produk (X1) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2 diketahui bahwa nilai 

thitung pada variabel produk (X1) adalah sebesar 2,473 sedangkannilai ttabel adalah sebesar 1,968. 

Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% , dimana thitung (2,473) > 

ttabel (1,968), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Sedangkan 

besarnya kontribusi variabel produk terhadap keputusan memilih dalam penelitian ini diketahui 

dari nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 0,0225yang berarti bahwa variabel ini 

memberikan kontribusi terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin 

sebesar 2,25%. 

 

Pengaruh Variabel Harga (X2) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2 diketahui bahwa nilai 

thitung pada variabel harga (X2) adalah sebesar 0,748 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1,968. 

Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% , dimana thitung (0,748) < 

ttabel (1,968) dan nilai signifikan adalah sebesar 0,455 (lebih besar dari 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel harga (X2) secara parsial tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin (Y). 

Sedangkan besarnya kontribusi variabel harga terhadap keputusan memilih dalam penelitian ini 

diketahui dari nilai rparsialyang dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 0,0021 yang berarti bahwa 

variabel ini secara statistik hampir tidak ada kontribusi dalam memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian karena hanya ada pengaruh sebesar 0,21%. 

 

Pengaruh Variabel Lokasi (X3) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

300 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2, diketahui bahwa nilai 

thitung pada variabel lokasi (X3) adalah sebesar 8,798 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1,968. 

Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% dimana thitung (8,798) > 

ttabel (1,968), maka dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi (X3) secara parsial memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin(Y). Sedangkan besarnya kontribusi variabel lokasi terhadap keputusan memilih 

secara statistik dalam penelitian ini diketahui dari nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu 

sebesar 0,2256yang berarti bahwa variabel ini memberikan kontribusi terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar 22,56%. 

 

Pengaruh Variabel Promosi (X4) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2, diketahui bahwa nilai 

thitung pada variabel promosi (X4) adalah sebesar 0,403 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 1,968. 

Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% dimana thitung (0,403) < 

ttabel (1,968) maka dapat disimpulkan bahwa variabel promosi (X4) secara parsial tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y). Adapun besarnya kontribusi variabel promosi terhadap keputusan 

memilih secara statistik dalam penelitian ini diketahui dari nilai rparsial dikuadratkan atau r2 yaitu 

sebesar 0,0006 yang berarti bahwa variabel ini secara statistik hampir tidak ada kontribusi 

dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan memilih karena hanya ada pengaruh sebesar 

0,06%. 

 

Pengaruh Variabel Orang (X5) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 

nilai thitung pada variabel orang (X5) adalah sebesar 1,265 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 

1,968. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% dimana thitung 

(1,265) < ttabel (1,968) maka dapat disimpulkan bahwa variabel orang (X5) secara parsial tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y). Besarnya kontribusi variabel orang terhadap keputusan memilih dalam 

penelitian ini diketahui dari nilai rparsial dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 0,0059 yang berarti 

bahwa variabel ini secara statistik hampir tidak ada kontribusi dalam memberikan pengaruh 

terhadap keputusan memilih karena hanya ada pengaruh sebesar 0,59%. 

 

Pengaruh Variabel Bukti Fisik (X6) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 

nilai thitung pada variabel bukti fisik (X6) adalah sebesar 2,538 sedangkan nilai ttabel adalah 

sebesar 1,968. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% dimana 

thitung (2,538) < ttabel (1,968) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bukti fisik (X6) secara 

parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin (Y). Besarnya kontribusi variabel orangterhadap keputusan 

memilih dalam penelitian ini diketahui dari nilai rparsial dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 

0,0237yang berarti bahwa variabel ini memberikan kontribusi dalam keputusan memilih sebesar 

2,37%. 

 

Pengaruh Variabel Proses (X7) Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang terlihat pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 

nilai thitung pada variabel proses (X7) adalah sebesar 1,408 sedangkan nilai ttabel adalah sebesar 

1,968. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan taraf nyata 5% dimana thitung 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

301 

(1,408) <ttabel (1,968) maka dapat disimpulkan bahwa variabel orang (X5) secara parsial tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin (Y). Besarnya kontribusi variabel proses terhadap keputusan memilih 

dalam penelitian ini diketahui dari nilai rparsial dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 0,0073yang 

berarti bahwa variabel ini secara statistik hampir tidak ada kontribusi dalam memberikan 

pengaruh terhadap keputusan memilih karena hanya ada pengaruh sebesar 0,73%. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dari semua variabel bebas (produk, harga, 

lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses) hanya tiga variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (keputusan memilih) yaitu variabel produk, lokasi dan bukti 

fisik. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa variabel produk, harga, 

lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin ditolak untuk variabel harga, promosi, 

orang, proses dan diterima pada variabel produk, lokasi dan bukti fisik.  

 

Lokasi merupakan Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap Keputusan 

Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Nilai koefisien beta standardized paling besar menunjukkan variabel bebas yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan memilih. Arief (2004:12) menyatakan untuk 

menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel terikat 

dalam suatu model regresi linear, maka digunakan Koefisien Beta (Beta Coefficient). Hasil 

Koefisien Standardized Beta dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3 Koefisien Standardized Beta 

Variabel 
Standardized 

Coeffisien (Beta) 
Sig. Keterangan 

Produk (X1) 0,136 0,014 Signifikan 

Harga (X2) 0,035 0,455 Tdk signifikan 

Lokasi (X3) 0,478 0,000 Signifikan 

Promosi (X4) 0,019 0,687 Tdk signifikan 

Orang (X5) 0,071 0,207 Tidak signifikan 

Bukti Fisik (X6) 0,131 0,012 Signifikan 

Proses (X7) 0,077 0,160 Tidak Signifikan 

 

Dari Tabel 3 Koefisien Standardized Beta dapat diketahui bahwa variabel yang 

berpengaruh dominan adalah variabel lokasi (X3) yang ditunjukkan dengan nilai  koefisien beta 

terbesar yaitu sebesar 0,478. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Faktor Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), Orang (X5), 

Bukti Fisik (X6), dan Proses (X7),  Secara Simultan Terhadap Keputusan Mahasiswa 

Memilih Politeknik Negeri Banjarmasin 

Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), 

promosi (X4), orang (X5), bukti fisik (X6) dan proses (X7) secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin (Y). Hal ini dapat diartikan apabila variabel produk, harga, lokasi, promosi, 

orang, bukti fisik dan orang secara bersama-sama meningkat, maka akan meningkatkan 

pula keputusan mahasiswa untuk memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Apabila variabel 

produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik, dan proses secara bersama-sama 

menurun, maka akan menurunkan pula keputusan mahasiswa untuk memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 
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b. Pengaruh Faktor Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), Orang (X5), 

Bukti Fisik (X6), dan Proses (X7),  Secara Parsial TerhadapKeputusan Mahasiswa 

Memilih Politeknik Negeri Banjarmasin  

 

Berikut pembahasan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin Banjarmasin. 

 

1) Pengaruh Faktor Produk Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin 

Hasil penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel produk (X1) terhadap keputusan 

mahasiswa memilih menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel produk terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu 0,0225 yang berarti 

bahwa variabel ini memberikan kontribusi terhadap keputusan memilih sebesar 2,25% Ini 

bisa diartikan apabila variabel produk ini dapat ditingkatkan lagi oleh Politeknik Negeri 

Banjarmasin maka akan mampu mendorong para mahasiswa maupun calon mahasiswa 

untuk memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel produk ada enam indikator yaitu (1) 

Politeknik Negeri Banjarmasin memiliki mutu pendidikan yang baik, (2) lulusan memiliki 

prospek cerah di pasar kerja, (3) tawaran program studi bervariasi sesuai dengan bakat 

calon mahasiswa, (4) tawaran program studi bervariasi sesuai dengan minat calon 

mahasiswa, (5) lulusan memiliki kompetensi yang baik, dan (6) akreditasi program studi 

menjamin mutu pendidikan.  Adanya pengaruh signifikan variabel produk terhadap 

keputusan memilih dapat disebabkan karena : (1) pandangan mahasiswa bahwa mutu 

pendidikan yang baik dan prospek lulusan yang cerah di pasar kerja sangat berkaitan 

dengan kemampuan tinggi yang akan mereka  miliki pada saat lulus yang memungkinkan 

mereka untuk bersaing dan memenangkan kompetisi antar sesama pencari kerja dan 

peluang mereka untuk segera memperoleh pekerjaan selepas menamatkan pendidikan di 

Politeknik Negeri Banjarmasin, (2) pandangan mahasiswa bahwa program studi yang ada 

sesuai dengan bakat dan minat menyebabkan mereka tidak terlalu sulit untuk menjatuhkan 

program studi yang akan dipilih, (3) pandangan mahasiswa bahwa program-program studi 

di Politeknik Negeri Banjarmasin telah terakreditasi memberikan jaminan bahwa proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan memiliki bermutu tinggi. 

 

2) Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin 

Hasil penelitian pada mahasiswa untuk menganalisis pengaruh variabel harga (X2) 

terhadap keputusan memilih menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel harga secara statistik terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 

0,0021 yang berarti bahwa variabel ini memberikan kontribusi terhadap keputusan 

mahasiswa memilih secara statistik hanya sebesar 0,21% atau hampir tidak ada kontribusi 

sama sekali. 

Variabel harga dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator uang kuliah 

yang ditetapkan tergolong murah, beasiswa bagi yang berprestasi meringankan biaya 

pendidikan, syarat pemberian beasiswa mudah, dan prosedur pembayaran uang kuliah tidak 

sulit. Tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel harga terhadap keputusan mahasiswa 

memilih Politeknik Negeri Banjarmasin adalah disebabkan besaran uang kuliah didasarkan 

pada tingkat penghasilan orang tua mahasiswa sesuai kebijakan pemerintah tentang uang 

kuliah tunggal (UKT) dan cara pembayaran yang ditetapkan oleh  perguruan tinggi lain 

relatif sama. Demikian pula dengan pemberian beasiswa bagi mahasiswa prestasi dan 

persyaratannya yang relatif tidak berbeda dengan perguruan tinggi lain sehingga variasi 
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variabel harga tidaklah memiliki perbedaan yang berarti antara Politeknik Negeri 

Banjarmasin dan perguruan tinggi lain khususnya di Banjarmasin. Dengan demikian 

variabel harga tidaklah begitu penting menjelaskan keputusan mahasiswa dalam pemilihan 

Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

3) Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin 

Hasil penelitian pada mahasiswa untuk menganalisis pengaruh variabel lokasi (X3) 

terhadap keputusan memilih menemukan adanya pengaruh yang signifikan. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel lokasi secara statistik terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu sebesar 

0,2256 yang berarti bahwa variabel ini memberikan kontribusi terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar 22,56% Besarnya pengaruh 

variabel lokasi dalam penelitian ini merupakan variabel yang paling besar kontribusi 

pengaruhnya terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin 

dibandingkan variabel-variabel bebas lainnya sehingga dapat diartikan apabila variabel 

lokasi ini dapat ditingkatkan lagi oleh pihak Politeknik Negeri Banjarmasin maka akan bisa 

mendorong mahasiswa atau calon mahasiswa untuk memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel lokasi ada enam indikator yaitu (1) 

lokasi yang strategis, (2) mudah dijangkau kendaraan umum, (3) dekat dengan pusat kota, 

(4) dekat dengan perumahan warga, (5) lingkungan belajar yang kondusif, (6) informasi 

lokasi di situs Politeknik Negeri Banjarmasin. Faktor lokasi memberikan pengaruh terkuat 

pada diri mahasiswa karena kemudahan akses  baik secara fisik maupun virtual serta 

kenyamaan lingkungan belajar mahasiswa berperan besar dalam menarik minat mahasiswa 

atau calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Banjarmasin 

sehingga   

 

4) Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin 

Variabel promosi (X4) dalam penelitian ini juga tidak menghasilkan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Besarnya kontribusi pengaruh variabel promosi secara statistik terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan 

atau r2 yaitu sebesar sebesar 0,0006 yang berarti bahwa variabel ini secara statistik hampir 

tidak ada kontribusi dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan memilih karena 

hanya ada pengaruh sebesar 0,06%. 

Indikator yang digunakan yang digunakan dalam mengukur variabel promosi dalam 

penelitian ini ada enam indikator yaitu informasi dari (1) televisi, (2) surat kabar, (3) radio, 

(4) spanduk, (5) brosur, (6) pameran pendidikan memudahkan  calon mahasiswa atau 

mahasiswa mengetahui keberadaan Politeknik Negeri Banjarmasin.  Tidak adanya 

pengaruh signifikan variabel promosi terhadap keputusan memilih dapat disebabkan karena 

seluruh strategi promosi tersebut di atas telah digunakan pula oleh perguruan-perguruan 

tinggi yang lain sehingga tidak ada perbedaan yang cukup jelas antara strategi promosi 

antar masing-masing perguruan tinggi yang ada. Dengan demikian variabel promosi 

tidaklah begitu penting menjelaskan keputusan mahasiswa dalam pemilihan Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 

 

5) Pengaruh Orang Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin 

Variabel Orang (X5) dalam penelitian ini tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. Besarnya 
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kontribusi pengaruh variabel orang terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu 0,0059 yang berarti 

bahwa variabel ini tidak memberikan kontribusi terhadap keputusan mahasiswa memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar 0,59%. 

Indikator yang digunakan yang digunakan dalam mengukur variabel orang dalam 

penelitian ini ada enam indikator yaitu (1) dosen memiliki kompetensi keilmuan yang 

sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, (2) dosen menguasai materi yang diajarkan, (3) 

dosen memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembinaan mahasiswa, (4) dosen memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap rencana profesi mahasiswa, (5) Politeknik Negeri 

Banjarmasin dikelola dengan manajemen yang profesional, (6) staf memberikan pelayanan 

yang baik.  Tidak adanya pengaruh signifikan variabel orang terhadap keputusan memilih 

dapat disebabkan karena : (1) pandangan mahasiswa bahwa dosen yang mengampu mata 

kuliah pastilah telah melalui proses seleksi yang ketat sehingga mereka memiliki 

kompetensi dan menguasai materi yang diajarkan, (2) pandangan mahasiswa bahwa dosen 

bukan profesi pengajar tetapi juga merupakan seorang pendidik yang peduli terhadap  

pembinaan dan rencana profesi mahasiswa, (3) pandangan mahasiswa bahwa Politeknik 

Negeri Banjarmasin merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan 

Selatan memunculkan keyakinan tentang profesionalisme manajemen, (4) interaksi 

mahasiswa dengan staf yang tidak terlalu sering menyebabkan mahasiswa tidak begitu 

memperhatikan faktor staf ini. Dengan demikian variabel orang tidaklah begitu penting 

menjelaskan keputusan mahasiswa dalam pemilihan Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

6) Pengaruh Faktor Bukti Fisik Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin 

Hasil penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel produk (X6) terhadap keputusan 

mahasiswa memilih menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel produk terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik 

Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan atau r2 yaitu 0,0225 yang berarti 

bahwa variabel ini memberikan kontribusi terhadap keputusan memilih sebesar 2,25% Ini 

bisa diartikan apabila variabel produk ini dapat ditingkatkan lagi oleh Politeknik Negeri 

Banjarmasin maka akan mampu mendorong para mahasiswa maupun calon mahasiswa 

untuk memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel bukti fisik dalam penelitian ini 

ada enam indikator yaitu (1) desain bangunan kampus yang bagus, (2) fasilitas gedung 

yang memadai, (3) sarana pendidikan yang lengkap, (4) area parkir yang luas, (5) 

keamanan kampus yang terjamin , (6) koleksi buku yang ada di perpustakaan yang 

lengkap. Faktor bukti fisik memberikan pengaruh pada diri mahasiswa karena tingginya 

intensitas dan atau frekuensi mahasiswa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh 

Politeknik Negeri Banjarmasin sehingga  variasi bukti fisik memberikan perbedaan yang 

berarti antara Politeknik Negeri Banjarmasin dan perguruan tinggi lain yang ada di 

Kalimantan Selatan. 

 

7) Pengaruh Proses Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Politeknik Negeri 

Banjarmasin 

Variabel proses (X7) dalam penelitian ini juga tidak menghasilkan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Besarnya kontribusi pengaruh variabel proses secara statistik terhadap keputusan 

mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin sebesar nilai rparsial yang dikuadratkan 

atau r2 yaitu sebesar sebesar 0,0073 yang berarti bahwa variabel ini secara statistik hampir 

tidak ada kontribusi dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan memilih karena 

hanya ada pengaruh sebesar 0,73%. 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

305 

Indikator yang digunakan yang digunakan dalam mengukur variabel proses dalam 

penelitian ini ada delapan indikator yaitu (1) perkuliahan berjalan dengan lancar, (2) dosen 

mengajar tepat waktu,     (3) dosen melaksanakan pembimbingan tugas akhir dengan baik, 

(4) proses pelaksanaan ujian berlangsung dengan tertib, (5) proses pelaksanaan ujian 

berlangsung dengan lancar, (6) pelaksanaan wisuda sesuai jadwal, (7) proses pelayanan 

administrasi cepat, (8) pelayanan administrasi akurat.  Tidak adanya pengaruh signifikan 

variabel proses terhadap keputusan memilih dapat disebabkan karena semua indikator 

proses yang ada merupakan hal yang normatif yang memang sewajarnya diberikan kepada 

mahasiswa dan Politeknik Negeri Banjarmasin sendiri memang telah memiliki prosedur 

dan mekanisme kerja untuk setiap bagian organisasi yang jelas yang telah diakui organisasi 

penjamin mutu eksternal serta masing-masing program studi telah terkreditasi. Dengan 

demikian variabel promosi tidaklah begitu penting menjelaskan keputusan mahasiswa 

dalam pemilihan Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

c. Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih 

Politeknik Negeri Banjarmasin 

Dari Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dapat diketahui bahwa variabel yang 

dominan adalah variabel lokasi yang ditunjukkan dengan nilai  Koefisien Beta terbesar 

yaitu sebesar 0,478. Hasil penelitian yang dilakukan di Politeknik Negeri Banjarmasin 

menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap item kuesioner lokasi dapat dikatakan 

baik. Kondisi ini terlihat dalam hasil jawaban dari para responden yang sebagian besar 

menjawab rata-rata mendekati setuju. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa memilih Politeknik Negeri Banjarmasin. 

Jika Politeknik Negeri Banjarmasin ingin meningkatkan keputusan mahasiswa memilih, 

maka Politeknik Negeri Banjarmasin harus terus dapat meningkatkan kinerja variabel 

lokasi. Akan tetapi hal ini juga perlu didukung oleh peningkatan kinerja yang lain seperti  

variabel produk dan variabel bukti fisik. 

 

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka implikasi 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mendukung hasil penelitian Dyah Kurniawati (2013), Ikhsan Ardi Winata (2011), 

Muhammad Nugroho (2008), Umi Kalsum (2008)dan Harjanto Prabowo (2005), bahwa 

secara simultan variabel produk, harga, lokasi, promosi, orang, bukti fisik dan proses 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih 

pendidikan tinggi. 

2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya variabel produk, lokasi dan bukti fisik 

yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

memilih Politeknik Negeri Banjarmasin, sedangkan variabel harga, promosi, orang dan 

proses tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

memilih. Dengan demikian penelitian ini membantah hasil penelitian Ikhsan Ardi 

Winata (2011) dan Umi Kalsum (2008) yang menyatakan secara parsial seluruh 

variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih. Adapun hasil penelitian ini mendukung penelitian: (1) Dyah 

Kurniawati (2013) yang menyatakan secara parsial produk dan bukti fisik berpengaruh 

positif dan signifikan dan (2) Muhammad Nugroho (2008) yang menyatakan produk, 

lokasi dan promosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih perguruan tinggi.  

3. Perbaikan variabel produk, lokasi dan bukti fisik secara konsisten dan berkelanjutan 

harus mendapat perhatian serius dari pihak Manajemen di Politeknik Negeri 
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Banjarmasin, karena hasil penelitian menemukan variabel produk, lokasi dan bukti fisik 

mempengaruhi keputusan memilih mahasiswa. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

  Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari 

keterbatasan yang dialami antara lain: 

1. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin. Dengan 

demikian penelitian ini tidak dapat digeneralisir berlaku sama pada organisasi lain 

karena belum cukup untuk merepresentasikan institusi pendidikan tinggi secara 

keseluruhan di Kalimantan Selatan mengingat begitu banyak perguruan tinggi yang ada 

di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Banjarmasin pada khususnya. 

2. Penelitian ini memberikan batasan penelitian pada bauran pemasaran jasa sebagai 

determinan keputusan pemilihan Politeknik Negeri Banjarmasin, dimana variabel lain 

dianggap konstan atau tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian ini. 

3.  Penelitian ini tidak menggunakan anggota populasi sebagai responden tetapi 

menggunakan sampel penelitian. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lifestyle berupa activity, interest dan 

opinion secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online. Kemudian 

juga menganalisis pengaruh lifestyle berupa activity, interest dan opinion secara parsial terhadap 

keputusan pembelian produk fashion secara online. 

Populasi dalam penelitian adalah konsumen yang telah melakukan pembelian produk 

fashion secara online. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lifestyle berupa activity, interest dan opinion 

berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian produk fashion secara 

online. Besarnya pengaruh secara simultan adalah 46,8% dan sisanya 53,2 dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti.  

 

Kata kunci : lifestyle, keputusan pembelian secara online 

 

 

ABSTRACT 

Lifestyle is a pattern of life which is reflected in the activities, interests and opinion. The 

changes of lifestyle can lead to changes in consumer behavior in making a purchase.This 

research is to analyze the influence of lifestyle consisting activity, interest dan opinion 

simultaneously and partially on product purchasing decisions online fashion.  

The population is consumers purchase fashion product online. Total sample is 100 people. 

Sampling technique used is purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear 

regression.  

The result show that lifestyle consisting activity, interest dan opinion influence 

simultaneously and partially on product purchasing decisions online fashion. The marketers of 

fashion product online must provide clear information about the products it offers, offering 

fashion products are up to date and diverse. 

 

Keywords : lifestyle, purchase decisions online 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan tekhnologi informasi di era sekarang ini sangat pesat dan melanda ke 

seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan internet sebagai salah satu sumber informasi sudah 

tidak asing lagi di tengah masyarakat. Penggunaan internet yang tepat sudah tentu membawa 

manfaat yang besar. Manfaat yang diperoleh tidak hanya berdampak pada penggunanya sebagai 

individu, tetapi dapat pula menimbulkan manfaat sosial lainnya. Menurut Damar (2016), 

Indonesia sering disebut sebagai pasar potensial digital. Sebab, sampai saat ini sudah ada sekitar 

88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Jumlah itu pun diperkirakan dapat terus 

bertambah. 

Adanya perkembangan tekhnologi informasi yang terus bergulir juga mendorong  

masyarakat untuk terus mengikutinya. Kesibukan sehari-hari tidak menjadi alasan untuk 

ketinggalan dalam mengakses berbagai informasi. Lifestyle (gaya hidup) masyarakat mulai 

bergeser seiring dengan adanya perubahan dalam cara menghabiskan waktu dan menghabiskan 

uang mereka. Masyarakat sebagai individu yang merupakan pelaku dalam pasar konsumen 

menunjukkan gaya hidupnya masing-masing dalam kesehariannya. Menurut Kotler (2003 : 

191), a lifestyle is a person’s pattern of living in the world as expressed in activities, interests, 

and opinions. Kemudian Kotler dan Kevin Lane Keller (2009 : 175) mengemukakan bahwa 

gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, 

minat dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi “seseorang secara utuh” dengan 

lingkungannya.  

Sumarwan (2015 :45) menyatakan bahwa gaya hidup didefinisikan sebagai pola di 

mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya (patterns in which people live and 

spend time and money (Engel, Blackwell, dan Miniard) Selanjutnya kembali ditegaskan 

Sumarwan (2015 : 45) bahwa gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan 

pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang  (lifestyle refers to a pattern of 

consumption reflecting a person’s choices of how he or she spend time and money, Solomon). 

Kemudian dinyatakan bahwa lifestyle denotes how people live, how they spend their money, and 

how they allocate their time (Mowen dan Minor 1998 : 220)  

  Kemudian Engel et al (1994 : 383) menyatakan bahwa gaya hidup didefinisikan 

sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu serta uang. Mowen dan Minor 

(2002 : 282) menjelaskan bahwa “gaya hidup” didefinisikan secara sederhana sebagai 

“bagaimana seseorang hidup”. Konsep gaya hidup konsumen cukup berbeda dengan 

kepribadian. Gaya hidup (lifestyle) menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka 

membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka.  Sumarwan 

(2015 : 45) mengemukakan bahwa gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu 

bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya.  

Sumarwan (2015 : 45) menegaskan bahwa gaya hidup sering kali digambarkan dengan 

kegiatan, minat, dan opini dari seseorang (activities, interests, and opinions). Menurut Reynold 

dan Darden dalam Engel et al  (1994 : 385), activities (kegiatan) adalah tindakan nyata seperti 

menonton suatu medium, berbelanja di toko, atau menceritakan kepada tetangga mengenai 

pelayanan yang baru. Mowen dan Minor (2002 : 283) mengemukakan bahwa pertanyaan 

aktivitas (activity questions)  meminta kepada konsumen untuk mengindikasikan apa yang 

mereka lakukan, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. 

Kemudian Reynold dan Darden dalam Engel et al  (1994 : 385) menyatakan bahwa 

interest (minat) akan semacam objek, peristiwa, atau topik adalah tingkat kegairahan yang 

menyertai perhatian khusus maupun terus menerus kepadanya.  Mowen dan Minor (2002 : 283) 

mengemukakan bahwa pertanyaan minat (interest questions) memfokuskan pada preferensi dan 

prioritas konsumen.  

Selanjutnya menurut Reynold dan Darden dalam Engel et al  (1994 : 385), opinion 

(opini) adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang berikan sebagai respons terhadap situasi 
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stimulus di mana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan 

penafsiran, harapan, dan evaluasi-seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi 

sehubungan dengan peristiwa masa datang, dan penimbangan konsekuensi yang memberi 

ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternative. Mowen dan Minor (2002 : 283) 

menyatakan bahwa pertanyaan opini (opinion questions) menyelidiki pandangan dan perasaan 

konsumen mengenai topik-topik peristiwa dunia, lokal, moral, ekonomi, dan sosial. 

Perubahan gaya hidup (lifestyle) konsumen biasanya berdampak pula pada perubahan 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Lifestyle dapat mendorong keputusan 

pembelian suatu produk. Konsumen menyukai untuk membeli produk berdasarkan gaya 

hidupnya. Lifestyle berpengaruh terhadap keputusan pembelian  (Warayuanti dan AMA 

Suyanto,2015; Husnain dan M Waheed Akhtar,2015; Krishnan ,2011; Joseph dan Vibhuti 

Singh,2013).  

Gaya hidup mampu menciptakan keputusan pembelian konsumen. Hal ini harus 

dicermati dengan baik oleh para pemasar. Terlebih pada saat sekarang ini, jika ingin melakukan 

pembelian,  konsumen tidak harus meluangkan waktu untuk mengunjungi tempat belanja 

dengan bertatap muka serta berinteraksi langsung dengan penjual, tetapi pembelian juga dapat 

dilakukan tanpa bertatap muka dengan penjual. Aktivitas pembelian seperti ini dikenal dengan 

istilah pembelian secara online.  

Para pemasar dapat memasarkan produk mereka pada situs-situs belanja online melalui 

internet. Internet dapat menjadi mediator antara perusahaan dan konsumen (Salehi, 2012). 

Perkembangan internet yang pesat dapat membuat konsumen membeli produk secara online. 

Perkembangan internet meningkatkan jumlah online shop (Ling et al, 2010; Keisidou et al, 

2011). Bagi para pemasar, tentu saja hal ini merupakan toko online mereka. Makmur (2016 :1) 

menjelaskan bahwa toko online dapat diartikan sebagai toko yang mempresentasikan suatu 

produk atau jasa melalui media internet.   

Banyak pemasar yang sudah meramaikan situs jual beli online, seperti Lazada, 

Tokopedia, Bukupedia, OLX, Berniaga, Elevenia, Zalora. Selain itu,  banyak pula pemasar yang 

memanfaatkan sosial media dan aplikasi tertentu sebagai sarana untuk jual beli online,  seperti 

Instagram, Facebook, Twitter, BBM, LINE dan WhatsApp. Banyak sekali produk  yang sudah 

ditawarkan pemasar untuk dibeli secara online, seperti produk fashion, barang elektronik, buku, 

tiket pesawat, kue kering dan kue basah, aneka camilan, peralatan rumah tangga. Rudiantara 

dalam Adhi (2016) menyatakan bahwa pengguna internet itu sekitar 77 persen mencari 

informasi produk dan belanja online. Paling populer di internet itu produk pakaian, sepatu, tas, 

tiket pesawat, ponsel, dan lainnya.  

Khusus untuk produk fashion, banyak sekali ragam jenis produk fashion yang dijual 

untuk berbagai usia, baik untuk pria maupun wanita dan untuk berbagai kesempatan 

penggunaannya. Ma’ruf (2006 : 65) menjelaskan bahwa produk fashion adalah produk ritel 

yang mengisi departemen store toko pakaian, dan gerai butik. Gerai-gerai lainnya juga mengisi 

ruangannya dengan produk fashion meski terbatas. Selain produk pakaian, produk fashion 

mencakup juga semua aksesori, seperti ikat pinggang. Sepatu, topi, tas, kaus kaki, pakaian 

dalam, juga termasuk sebagai produk fashion. Nisrina (2015 : 76-77) mengemukakan bahwa 

menurut sebuah survei,  produk barang berupa pakaian adalah produk yang pertama kali dibeli 

secara online oleh pembeli. Banyak orang yang membeli pakaian melalui toko online karena 

menghemat waktu. Meski tak menghemat uang, pembelian lewat online membantu sekali 

mereka yang mempunyai kesibukan padat setiap hari. Selain pakaian, asesoris pelengkap 

pakaian seperti jam tangan, sepatu dan tas banyak diperjualbelikan di toko online Indonesia.  

Pada umumnya memang jenis produk yang terbanyak ditawarkan adalah produk 

fashion, seperti pakaian, tas, sepatu, sandal, aksesoris, dan lan-lain. Tera (2016) menjelaskan 

bahwa lebih dari 60% online shop Indonesia menjual produk yang berkaitan dengan fashion. 

Perubahan tren yang cepat, misalnya perubahan berdasarkan musim, membuat toko baik toko 

konvensional ataupun toko online bersaing untuk menyediakan berbagai jenis fashion misalnya 

baju, sepatu, tas ataupun jenis asesoris yang lainnya agar konsumen yang membeli produk di 
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online shop tersebut akan terus datang membeli, menjadi pelanggan setia dan pelanggan tidak 

bosan.  

Konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawarkan para pemasar dapat 

menghubungi pemasar sesuai dengan nomor kontak yang sudah disediakan pemasar. Jika terjadi 

kesepakatan, maka uang ditransfer oleh konsumen ke rekening pemasar, kemudian identitas 

konsumen diberikan kepada pemasar dan konsumen tinggal menunggu kedatangan produk yang 

mereka order dalam waktu yang telah ditentukan.  

 Kenyataan menunjukkan bahwa bagi kelompok konsumen tertentu , khususnya bagi 

konsumen yang menyukai untuk menghabiskan waktu dengan mengakses internet dan 

menghabiskan uang dengan melakukan pembelian secara online, maka hal ini mereka pandang 

sebagai sesuatu yang dapat membantu mereka dalam mempermudah urusan berbelanja tanpa 

secara real harus mengunjungi tempat berbelanja untuk bertemu penjualnya.  

Pada saat sekarang ini pemasar semakin banyak membuat situs-situs yang bisa 

dikunjungi konsumen dan semakin banyak pula jenis produk yang dijual oleh pemasar untuk 

menarik perhatian konsumen sehingga akhirnya membuat konsumen memutuskan untuk 

melakukan pembelian secara online. Produk fashion merupakan produk yang terbanyak 

ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mengingat bahwa berbicara produk fashion memang tidak 

akan ada habisnya. Banyak konsumen yang menggemari untuk mengurus dan memperhatikan 

produk fashion mereka untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Produk fashion memang selalu 

menarik untuk  dicermati. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : (1) Apakah lifestyle berupa activity, interest dan 

opinion berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion secara 

online ?, (2) Apakah lifestyle berupa activity, interest dan opinion berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online ?. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah : (1) menganalisis pengaruh lifestyle berupa activity, interest dan opinion secara simultan 

terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online, (2) menganalisis pengaruh lifestyle 

berupa activity, interest dan opinion secara parsial terhadap keputusan pembelian produk 

fashion secara online. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi Dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Umar, 2013 :77). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

pernah melakukan pembelian produk fashion secara online.  

Kemudian Umar (2013 :77) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian kecil dari 

suatu populasi.  Adapun teknik sampling diartikan sebagai teknik pengambilan sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa purposive sampling. Ferdinand (2014 : 179) 

menyatakan bahwa pada teknik ini peneliti memilih sampel purposif atau sampel bertujuan 

secara subjektif. Pemilihan “sampel bertujuan” ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah 

memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran 

tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang 

memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Adapun kriteria sampel untuk penelitian ini adalah : (1) berusia minimal 17 tahun. (2) pembeli 

adalah pengambil keputusan. (3) pernah melakukan pembelian produk fashion secara online 

minimal sebanyak dua kali.  

Selanjutnya ukuran sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini mengacu kepada saran 

yang dikemukakan Roscoe dalam Sugiyono (2015 :164-165) bahwa ukuran sampel yang layak 

dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Kemudian dijelaskan pula bahwa bila dalam 

penelitian akan  melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), 
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maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka ditentukan jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 100 orang. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Menurut Sujarweni (2014 : 93), data kuantitatif merupakan data berupa angka dalam 

arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. 

Selanjutnya Sujarweni (2014 : 89) mengemukakan bahwa data kualitatif secara sederhana dapat 

disebut sebagai data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat 

didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan.  

Kemudian sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. 

Umar (2013 : 42) mengemukakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.  

 

 

 

 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  : (1) kuesioner. 

Menurut Umar (2013 : 49), kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan 

respons atas daftar pertanyaan tersebut. (2) wawancara. Wawancara merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai (Umar, 2013 : 51).   

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Lupiyoadi dan Ridho Bramulya Ikhsan (2015 : 158) menyatakan bahwa penggunaan regresi 

linier berganda dalam penelitian bertujun untuk mendeskripsikan dan memprediksi 

bagaimanakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan 

data primer hasil penyebaran kuesioner. Selain itu, penggunaan regresi linier berganda 

digunakan juga untuk menjawab pernyataan hipotesis yang telah dirumuskan dengan merujuk 

pada uji F dan uji t. Selanjutnya Trihendradi (2013 : 141) mengungkapkan bahwa bahwa uji 

regresi linear dengan dua atau lebih variabel independen digunakan untuk meramalkan suatu 

variabel dependen Y berdasar dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linear. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5.1 

Karakteristik Responden  

No. Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

17 s/d 20 tahun 

21 s/d 30 tahun 

31 s/d 40 tahun 

>40 tahun  

47 

32 

14 

7 

47 

32 

14 

7 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki- laki 

Perempuan  

25 

27 

25 

27 
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No. Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PNS 

Swasta 

Wiraswasta 

Ibu Rumah Tangga 

Mahasiswa 

20 

21 

6 

26 

27 

20 

21 

6 

26 

27 

No. Pengeluaran Per Bulan untuk 

Pembelian secara Online 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

≤ Rp.500.000,- 

> Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- 

>Rp.1.000.000,- s/d Rp.2.000.000,- 

>Rp.2.000.000,- 

45 

47 

5 

3 

45 

47 

5 

3 

  Sumber : Data primer diolah 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Berdasarkan usia, sebagian besar responden 

sebanyak 47 orang atau sebanyak 47% berusia antara 17 s/d 20 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada kelompok usia tersebut biasanya sangat memperhatikan penampilan dengan 

menggunakan produk fashion yang beraneka ragam dan biasanya mereka menggemari trend 

fashion terbaru serta biasanya mereka secara cepat dapat mengetahui perkembangan trend 

fashion baru tersebut melalui akses internet. Ketika mereka menemukan produk yang mereka 

sukai biasanya pembelian produk fashion secara online pun segera mereka lakukan.  

Kemudian berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden dalam penelitian ini, 

yaitu sebanyak 75 orang atau sebanyak 75% adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

perempuan memang cenderung menyenangi untuk memperhatikan penampilan mereka dengan 

menggunakan aneka produk fashion yang banyak sekali dijual secara online. Meskipun 

demikian, tak menutup kemungkinan juga untuk laki-laki menggemari dan menggunakan aneka 

produk fashion dengan membelinya secara online.  

Selanjutnya berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden dalam penelitian ini, yaitu 

sebanyak 27 orang atau 27% adalah mahasiswa dan diikuti sebanyak 26 orang atau 26% adalah 

ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa biasanya lebih menyenangi 

memperhatikan penampilan dengan menggunakan beraneka produk fashion yang up to date. 

Kemudian untuk ibu rumah tangga biasanya adalah ibu rumah tangga muda yang  juga 

memperhatikan penampilan fashion yang trendy pada berbagai kesempatan. 

Kemudian berdasarkan pengeluaran per bulan untuk pembelian secara online,  sebagian 

besar responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 47 orang atau sebanyak 47% 

mengeluarkan uangnya  untuk melakukan pembelian secara online antara > Rp.500.000,- 

sampai dengan Rp.1.000.000,-. Kemudian diikuti sebanyak sebanyak 45 orang atau sebanyak 

45% mengeluarkan uangnya  untuk melakukan pembelian secara online sebesar <Rp.500.000,-. 

Sejumlah uang yang mereka keluarkan ini biasanya tidak hanya untuk melakukan pembelian 

secara online untuk satu jenis produk saja, tetapi ada pula yang digunakan untuk membeli 

beberapa jenis produk. Bisa pula mereka membelinya hanya satu jenis produk untuk sekali 

membeli, tetapi melakukan pembeliannya bisa beberapa kali dalam sebulan. Nominal 

pengeluaran konsumen untuk pembelian secara online ini menunjukkan pula bahwa biasanya 

produk yang mereka beli adalah produk-produk yang terjangkau oleh mereka atau dengan harga 

yang tidak terlalu tinggi. Hal ini mengingat karena biasanya  melakukan pembelian secara 

online tak terlepas dari unsur kepercayaan. Kebanyakan konsumen biasanya berani melakukan 

pembelian dengan nominal yang tidak terlalu besar untuk sekali melakukan pembelian. 

Dinyatakan pula bahwa pengeluaran konsumen untuk melakukan pembelian secara online ini 

terkait dengan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dimana responden yang terbanyak adalah mahasiswa dan diikuti oleh  ibu  rumah tangga. Hal  

ini menunjukkan bahwa kelompok konsumen ini biasanya dapat memutuskan untuk memilih 
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membeli produk fashion secara online jika mereka dapat menyisihkan sebagian uang mereka 

untuk membeli produk fashion yang cocok bagi mereka. 

Adapun responden dalam penelitian ini telah melakukan pembelian produk fashion pada 

berbagai situs online.  Setiap responden tidak hanya membeli pada satu situs online, bahkan 

banyak responden yang sudah pernah membeli produk fashion pada beberapa situs online. 

Responden pada penelitian ini pernah melakukan pembelian produk fashion secara online  pada  

Tokopedia, Zalora, Lazada, blibli , elevenia, OLX, Berrybenka, kaskus, melsbeauty, visval, 

nietha shop,   Dreambirds Artwear, bukalapak, mataharimall, shopie, mozzashop, Nochi Shop, 

shophieparis, MNC Shop, arraafigrosir, Alhasanu Collection dan VIE shop. Banyak pula 

responden membeli melalui jejaring sosial dan aplikasi tertentu dengan mengatasnamakan 

pribadi orang yang bersangkutan selaku pemilik akun tersebut, yaitu berupa Instagram, 

Facebook, Twitter, BBM, LINE dan WhatsApp. 

Kemudian untuk produk-produk fashion yang mereka beli secara online juga sangat 

beraneka ragam. Kebanyakan responden telah membeli produk fashion lebih dari satu jenis 

produk. Adapun produk-produk fashion yang pernah mereka beli secara online berupa pakaian 

bahan jeans (kemeja jeans dan celana jeans), sweater, jilbab, pashmina, cardigan, baju koko, 

gamis, tunik, rok, gaun, jilbab syar’i, stelan baju syar’i, T-shirt, kemeja, kaos oblong, celana 

panjang, jam tangan, kosmetik, kacamata, topi, kalung, gelang, bros, sepatu, tas, sandal, jaket, 

aneka pakaian anak-anak, aneka tas anak-anak dan aneka sepatu anak-anak. 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2013 : 203), instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya Sugiyono (2013 : 218 – 219) 

menegaskan bahwa biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 

0,3. Hasil uji validitas semua indikator memiliki nilai r > 0,3. Dengan demikian maka semua 

indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini berarti bahwa pertanyaan pada kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

Kemudian Sugiyono (2013 : 203) menjelaskan bahwa instrumen yang reliabel adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Selanjutnya menurut Sugiyono ( 2013 : 220)  suatu instrument 

dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,6. Hasil uji reliabilitas untuk semua 

variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai Cronbach Alpha > 0,6. Hal ini menunjukkan 

bahwa semuanya dinyatakan reliabel dan berarti pula bahwa kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini handal.  

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka menunjukkan adanya 

multikolonieritas (Ghozali, 2013 : 105-106). Hasil pengujian menunjukkan semua variabel tidak 

ada yang memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 dan tidak ada yang memiliki nilai VIF ≥ 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi ini.  

Selanjutnya Ghozali (2013 : 139) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
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dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013 :160).  Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi 

normalitas.  

Konsep sederhana dari uji linieritas, yaitu untuk melihat apakah model regresi dapat 

didekati dengan persamaan linier. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis 

korelasi ataupun regresi linier. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. Dengan kata lain, uji linieritas dalam pengujian asumsi 

regresi dapat terpenuhi, yaitu variabel Y merupakan fungsi linier dari gabungan variabel-

variabel X (Lupiyoadi dan Ridho Bramulya Ikhsan (2015 : 146). Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa semua nilai signifikansi linier kurang dari 0,05, berarti dapat dinyatakan terdapat 

hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y.  

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Rangkuman hasil regresi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.18. berikut ini. 

 

Tabel 5.13. 

Rangkuman Hasil Regresi Berganda  

 

Variabel 

Terikat (Y) 

Variabel Bebas (X) Koef. 

Regresi 

t 

hitung 

Sig. r parsial 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Fashion 

Secara 

Online 

Activity (X1) 

Interest (X2) 

Opinion (X3) 

 

0,180 

0,257 

0,155 

 

2,392 

2,963 

2,096 

 

0,005 

0,004 

0,006 

 

0,237 

0,289 

0,180 

 

Konstanta                =  1,343 

R                              =  0,696 

R Square                  =  0,484 

Adjusted R Square   =  0,468 

 

F hitung  =  30,018 

Sig. F      =  0,000 

F tabel     =  2,699 

t  tabel     =  1,985 

SEE         =  1,09224 

Sumber : Hasil olahan data, 2014 (Lampiran IV) 

 

 Berdasarkan tabel 5.13. dapat diketahui persamaan regresi adalah: Y  =  1,343 + 

0,180X1 + 0,257X2 + 0,155X3. Nilai konstanta pada persamaan regresi tersebut adalah sebesar 

1,343. Artinya jika variabel activity, interest dan opinion dianggap konstan, maka besarnya 

variabel keputusan pembelian  produk fashion secara online tetap. Selanjutnya dapat pula 

diketahui bahwa semua nilai koefisien regresinya bernilai positif. Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika variabel 

independen meningkat maka variabel dependen juga meningkat dan sebaliknya.  

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F adalah sebesar 30,018 pada 

signifikansi 0,000.  Besarnya F tabel adalah sebesar 2,699. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F 

hitung > F tabel atau 30,018 > 2,699. Dengan demikian maka Ho ditolak atau hipotesis pertama 
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(H1) dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa lifestyle berupa activity, interest dan opinion 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online. 

Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah dengan melihat nilai adjusted R square .  Ghozali (2013 : 97) menegaskan 

bahwa nilai adjusted R square  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. Selanjutnya Ferdinand (2014 : 242) menjelaskan bahwa secara 

umum bila tambahan variabel independen merupakan prediktor yang baik, maka akan 

menyebabkan nilai varians naik dan pada gilirannya Adjusted R2 meningkat. Sebaliknya, bila 

tambahan variabel baru tidak meningkatkan varians, maka Adjusted R2 akan menurun. Artinya 

tambahan variabel baru tersebut bukan merupakan prediktor yang baik bagi variabel dependen.  

Adapun nilai adjusted R square  dalam penelitian ini adalah sebesar 0,468. Hal ini 

berarti bahwa besarnya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

adalah sebesar 46,8%. Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa lifestyle berupa activity, 

interest dan opinion berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion 

secara online sebesar 46,8%  dan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. Adapun variabel lain yang tidak diteliti yang turut mempengaruhi keputusan 

pembelian produk fashion secara online misalnya berupa harga dan kepercayaan konsumen.  

Seiring dengan pesatnya perkembangan tekhnologi dan semakin mudahnya setiap orang 

dapat mengakses internet, maka pada saat sekarang ini, jika seseorang melakukan pembelian 

produk secara online bukanlah hal yang asing lagi. Salah satu kategori produk yang banyak 

dibeli konsumen adalah produk fashion. Adanya tawaran yang menarik dari aneka produk 

fashion yang telah ditampilkan pemasar melalui laman di internet memudahkan konsumen 

untuk dapat dengan cepat mengetahui perkembangan produk fashion tersebut. Trend produk 

fashion memang tak ada surutnya. Produk fashion menarik untuk terus dilirik dan dicermati 

untuk dipilih dari waktu ke waktu.  

 Pembelian produk fashion secara online dapat dilakukan oleh konsumen sebagai suatu 

perpaduan dari activity, interest dan opinion sebagai lifestyle dari konsumen itu sendiri. 

Konsumen yang suka menghabiskan banyak waktu untuk mengakses internet guna 

mendapatkan informasi tentang produk fashion yang sesuai untuk dirinya, biasanya akan 

memutuskan untuk membeli produk fashion secara online. Adanya kesibukan yang padat 

dengan berbagai aktivitas yang terus dijalani sepanjang hari dan ini terus terjadi dari hari ke 

hari, membuat konsumen mempunyai waktu yang sedikit untuk mengunjungi toko-toko yang 

menjual produk fashion. Pembelian produk fashion secara online merupakan suatu cara 

berbelanja yang sangat membantu mereka untuk mendapatkan produk fashion yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mereka tanpa harus mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. 

Mereka tidak harus meluangkan waktu khusus untuk menemukan toko-toko yang menjual 

produk fashion yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.  

Konsumen merasakan bahwa mengikuti perkembangan produk fashion merupakan hal 

yang menarik dan mereka merasa senang menyisihkan sebagian uang mereka untuk berbelanja 

produk fashion secara online. Pembelian produk fashion secara online yang mereka lakukan 

memang tidak sekedar untuk mengikuti trend semata, tetapi mereka merasakan bahwa produk 

fashion tersebut dapat menunjang penampilan mereka. Dengan demikian konsumen merasakan 

bahwa keputusan untuk membeli produk fashion secara online merupakan suatu pilihannya 

dalam berbelanja. 

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan  bahwa nilai t hitung > t tabel. Dengan demikian 

maka Ho ditolak atau hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Artinya bahwa 

lifestyle berupa activity, interest dan opinion berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk fashion secara online. Nilai t hitung untuk variabel X1 menunjukkan bahwa t 

hitung > t tabel atau 2,392 > 1,985. Dengan demikian berarti bahwa activity berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online. Besarnya kontribusi 

variabel activity terhadap variabel keputusan pembelian produk fashion secara online adalah 

5,62%. Konsumen yang suka menghabiskan banyak waktu untuk mengakses internet dan 
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mereka gunakan untuk menemukan informasi yang terkait dengan produk fashion, maka 

biasanya mereka dapat memutuskan melakukan pembelian produk fashion secara online ketika 

mereka menemukan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Konsumen yang suka berbelanja produk fashion tak akan pernah ketinggalan informasi untuk 

terus memantau produk fashion melalui internet. Konsumen cukup mengakes internet dan 

melihat aneka produk fashion yang ditawarkan pemasar kemudian memilih dan membeli produk 

yang mereka sukai. Bagi konsumen yang menyenangi berbelanja produk fashion, hal ini sudah 

tentu merupakan seseuatu yang yang sangat menarik dan menjadi hiburan tersendiri bagi 

mereka. Berbelanja produk fashion secara online disela-sela kesibukan sehari-hari merupakan 

hal yang menyenangkan dan dapat menjadi hiburan di tengah kepenatan dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari.   

Nilai t hitung untuk variabel X2 menunjukkan bahwa t hitung > t tabel atau 2,963 > 

1,985. Dengan demikian berarti bahwa interest berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk fashion secara online. Besarnya kontribusi variabel interest  terhadap variabel 

keputusan pembelian produk fashion secara online adalah 8,35%. Konsumen yang memiliki 

rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang baru sudah tentu akan selalu berusaha mengetahui 

berbagai informasi yang baru. Mereka tidak akan pernah ketinggalan informasi. Salah satu cara 

menemukan informasi baru untuk produk fashion adalah melalui akses internet. Banyak sekali 

produk fashion yang ditawarkan melalui laman internet. Bagi mereka yang menggemari untuk  

mengikuti perkembangan produk fashion yang terus berubah dari waktu ke waktu, hal ini 

merupakan sesuatu yang sangat menarik. Ketertarikan konsumen ini tidak berakhir hanya 

sekedar mengetahui, tetapi konsumen bersedia untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk 

melakukan pembelian secara online atas  produk fashion yang mereka sukai.  Lebih dari itu, 

biasanya mereka juga sangat menyenangi untuk bergabung dengan komunitas yang membahas 

produk fashion yang saat sekarang ini banyak dibentuk melalui group atau berbagai komunitas 

dalam BBM, LINE, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Mereka tidak hanya sekedar 

mengetahui produk fashion apa saja yang sedang trend saat ini, tetapi lebih jauh lagi, biasanya 

mereka juga terus mencermati untuk memilih produk fashion yang memang cocok untuk 

mereka beli. Dengan demikian, maka pembelian produk fashion secara online pun akan tercipta 

seiring dengan banyaknya tawaran produk fashion yang terus di tampilkan oleh pemasar dan 

dapat dikatakan bahwa tawaran tersebut seakan tak ada hentinya.   

Nilai t hitung untuk variabel X3 menunjukkan bahwa t hitung > t tabel atau 2,096 > 

1,985. Dengan demikian berarti bahwa opinion berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk fashion secara online. Besarnya kontribusi variabel opinion terhadap variabel 

keputusan pembelian produk fashion secara online adalah 3,24%. Konsumen sangat jelas 

merasakan adanya perkembangan produk fashion yang semakin pesat dari waktu ke waktu. 

Informasi akurat tentang perkembangan produk fashion ini dapat dengan mudah diperoleh 

dengan mengakses internet. Banyaknya tawaran produk fashion secara online akhirnya mampu 

membuat konsumen merasakan bahwa memperhatikan produk fashion apa yang mereka pakai 

saat ini merupakan suatu hal yang penting. Hal ini berarti pula bahwa berbelanja produk fashion 

itu juga menjadi suatu hal yang penting bagi mereka. Pilihan membeli produk fashion secara 

online akhirnya mereka lakukan seiring dengan adanya tawaran produk fashion yang menurut 

mereka memang cocok untuk mereka pakai dan produk fashion tersebut benar-benar mampu 

menggambarkan pemiliknya. Adanya produk fashion yang mereka nilai mampu menunjang 

penampilan mereka juga tak luput dari incaran mereka untuk langsung melakukan pembelian 

produk fashion tersebut secara online.  

 

Implikasi Hasil Penelitian  

Implikasi yang berkaitan dengan variabel activity dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

Pada saat sekarang ini  akses internet sudah sangat familiar bagi setiap orang. Hal ini merupakan 

suatu kesempatan bagi pemasar yang menawarkan produk fashionnya secara online untuk terus 

memberikan informasi terbaru terkait dengan produk fashion yang mereka jual. Namun perlu 
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diingat bahwa pada saat sekarang ini juga sudah ramai dikampanyekan tentang pentingnya 

menjadi konsumen yang cerdas. Teliti sebelum membeli merupakan suatu pesan yang sebaiknya 

dipegang teguh oleh setiap konsumen yang akan melakukan pembelian. Terlebih jika mereka 

ingin membeli produk secara online, dimana mereka tidak dapat melihat secara langsung produk 

tersebut, dan hanya dapat melihatnya melalui informasi yang disajikan oleh pemasar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak pemasar harus selalu memperhatikan informasi 

yang jelas untuk produk fashion yang mereka tawarkan. Ketidakjelasan informasi tentang 

produk fashion yang ditawarkan sudah tentu membuat konsumen malas untuk mencermatinya 

dan bahkan menghentikan untuk melihat laman tersebut serta segera berpindah ke laman yang 

lain.  

Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kejelasan informasi tentang produk fashion yang 

ditawarkan pemasar akhirnya mampu membuat konsumen mendapat tambahan informasi yang 

berguna tentang produk fashion tersebut. Bagi konsumen, adanya informasi yang jelas tentang 

produk fashion yang ditawarkan pemasar biasanya mampu membuat mereka lebih mudah untuk 

menilai apakah produk fashion tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jika 

konsumen telah menilai produk fashion tersebut memang dirasakan cocok untuknya, maka 

akhirnya mereka segera memutuskan untuk melakukan pembelian produk fashion secara online.    

Selain adanya informasi yang jelas tentang produk fashion yang pemasar tawarkan, maka 

pihak pemasar juga harus mampu menyajikan tampilan informasi yang menarik untuk  produk 

fashion yang mereka tawarkan. Adanya tampilan informasi yang jelas dan menarik merupakan 

perpaduan yang sangat baik agar produk fashion yang mereka tawarkan mampu membuat 

konsumen tertarik untuk mencermatinya lebih lama. Hal ini mengingat bahwa ketertarikan 

konsumen mencermati produk fashion yang dijual secara online tak terlepas dari adanya 

tampilan gambar produk fashion yang benar-benar menarik dengan informasi yang jelas tentang 

spesifikasi produk tersebut. Hal ini juga diharapkan mampu membuat konsumen yang 

menggemari berselancar di internet menjadi lebih senang dan merasakan ada manfaat dari akses 

internet  yang mereka lakukan dengan menemukan produk fashion yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka untuk mereka beli secara online.  

Kemudian implikasi yang berkaitan dengan variabel interest dapat dilihat pada uraian 

berikut ini. Perkembangan produk fashion tak akan ada habisnya bahkan dikatakan tak akan 

pernah ada matinya selama dunia ini masih berputar. Pihak pemasar harus terus menawarkan 

produk fashion yang up to date dari waktu ke waktu. Produk yang ditawarkan hendaknya adalah 

sesuatu yang baru dan pantas untuk segera dibeli oleh konsumen. Adanya tawaran produk 

fashion sedang up date  pada saat tertentu biasanya sangat digemari konsumen.  

Pada dasarnya, seperti kita ketahui bahwa adanya sesuatu yang baru, sudah tentu menarik 

untuk dicermati. Demikian juga halnya dengan produk fashion. Jika ada muncul suatu trend 

produk fashion, maka biasanya orang akan segera mencermatinya. Konsumen yang merasakan 

pentingnya mengikuti perkembangan produk fashion biasanya selalu menyisihkan sebagian 

uangnya untuk dapat membeli produk fashion yang mereka sukai. Adanya tawaran produk 

fashion secara online yang sesuai dengan perkembangannya dan terus disajikan pemasar ke 

hadapan konsumen sudah tentu mampu membuat konsumen akhirnya tergoda untuk 

membelinya.   

Selanjutnya diharapkan juga kepada pemasar untuk memperhatikan komunitas yang suka 

membahas produk fashion. Pihak pemasar dapat membuat sebuah group pada aplikasi media 

sosial yang khusus membahas tentang produk fashion yang mereka jual. Melalui group ini 

biasanya konsumen dipersilakan dengan  bebas untuk menanyakan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan produk fashion  yang sedang dipasarkan guna memperoleh informasi 

tambahan tentang produk yang bersangkutan. Kemudian konsumen juga bebas untuk 

mengemukakan ide-ide yang terkait dengan produk fashion yang mereka inginkan. Cara seperti 

ini biasanya dapat juga membuat konsumen akhirnya merasa terpenuhi apa yang diinginkannya 

sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk membeli produk fashion secara online. 
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Selanjutnya implikasi yang berkaitan dengan variabel opinion dapat dilihat pada uraian 

berikut ini. Adanya perkembangan produk fashion yang semakin pesat dari waktu ke waktu 

setidaknya mampu membuat konsumen juga memperhatikan produk fashion yang pantas untuk 

mereka pakai. Pihak pemasar hendaknya dapat menawarkan produk fashion yang beraneka 

ragam secara online sehingga konsumen dapat dengan bebas memilih produk fashion mana 

yang pantas untuk mereka gunakan. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang cocok untuk 

memakai satu jenis produk fashion tertentu. Ada kalanya suatu produk fashion tertentu cocok 

untuk seorang konsumen, tetapi tidak cocok untuk konsumen yang lain.  

Kemudian perlu diingat bahwa berbelanja produk fashion berarti pula bahwa konsumen 

harus mengeluarkan uang mereka. Konsumen yang memutuskan untuk membeli produk fashion 

secara online sudah tentu sangat cermat memilih produk fashion yang memang cocok untuk 

mereka gunakan dan benar-benar menggambarkan pemiliknya. Kemudian konsumen juga 

biasanya memutuskan untuk membeli produk fashion secara online jika produk fashion tersebut 

mampu menunjang penampilan mereka.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan penelitian ini adalah : (1) lifestyle berupa activity, interest dan opinion 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk fashion secara online, (2) 

lifestyle berupa activity, interest dan opinion berpengaruh secara parsial  terhadap keputusan 

pembelian produk fashion secara online. Adapun saran- saran adalah : (1) Pihak pemasar produk 

fashion secara online harus menyajikan tawaran produknya disertai dengan informasi yang jelas 

dan menarik untuk dicermati konsumen. Konsumen yang banyak menghabiskan waktu untuk 

mengakses internet guna mendapatkan informasi tentang produk fashion yang cocok untuk 

mereka biasanya akan memilih untuk mencermati tawaran produk fashion dengan informasi 

yang jelas dan tampilan yang menarik. Mereka akan menjadi senang mencermati informasi yang 

disajikan pemasar dan terus berusaha menemukan produk fashion yang cocok bagi mereka. (2) 

Pihak pemasar produk fashion secara online hendaklah menawarkan produk fashion yang sesuai 

dengan perkembangannya. Kemudian pihak pemasar juga dapat membentuk sebuah komunitas 

yang khusus membahas tentang produk fashion yang mereka tawarkan, seperti  pada aplikasi 

media sosial berupa  BBM, WhatsApp, LINE dan Facebook. Melalui komunikasi di dalam 

komunitas tersebut, biasanya konsumen juga dapat menemukan produk fashion yang mereka 

sukai. (3) Pihak pemasar produk fashion secara online hendaklah selalu menyajikan produk 

fashion yang beraneka ragam. (4) Agenda penelitian yang akan datang sebaiknya dapat 

menambahkan variabel independen lainnya yang turut mempengaruhi keputusan pembelian 

produk fashion secara online, seperti harga dan kepercayaan konsumen. 
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ABSTRAK 

Secara  umum  Indeks  Pembangunan  Manusia  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengukur  

hasil pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup dalam 

hal pemenuhan standar kehidupan layak, antara lain: kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. 

Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang 

ditinjau dari kepadatan penduduk terhadap pengeluaran perkapita dan standar kehidupan yang layak 

yang memiliki kaitan Indeks Pembangunan Manusia.  

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika. 

Objek penelitian ini adalah daerah propinsi Kalimantan Barat, dari periode tahun 2009 sampai dengan 

2010. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan multivariat dengan menggunakan  

korelasi parsial, terdiri dari 5 variabel bebas, yaitu pengeluaran rata-rata perkapita; pendidikan; 

kesehatan; pemukiman, dan penduduk yang bekerja, variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi, 

dan variabel kontrolnya adalah pembangunan manusia.  

Hasil penelitian ilmiah ini adalah pengeluaran rata-rata perkapita penduduk memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditinjau berdasarkan  kepadatan  penduduk,  

sementara  standar  hidup  layak  penduduk  tidak  memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini didukung dengan kenaikan nilai indeks yang cukup 

baik, selama periode tahun 2009 sampai 2013, memiliki kategori nilai  Menengah  Atas,  antara  66,0  –  

79,9.  Hubungannya  antar  variabel  tersebut  sangat  erat. Walaupun demikian jika ditinjau secara 

global masih diklasifikasi kategori rendah. Artinya variabel pengeluaran rata-rata per kapita saja yang 

mendukung sektor pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan yang layak baik ditinjau dari kesehatan, 

pendidikan, pemukiman dan penduduk yang bekerja, belum mampu mendukung kemajuan sektor 

pertumbuhan ekonomi. 

 
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

 

 

 

ABSTRACT 
 

In  general,  the  IPM  can  be  used  as  a  basis  to  measure  the  achievement  of  human 

development based on number of basic components the quality of life. In this case the concept 

of human development is to expand human choices to meet the standards of need, such as health, 

education and purchasing power. The purpose of scientific writing is to know the relationship between 

economic growth in terms of population density on spending of income per capita and standard of 

decent live, which has links to the area of Human Development Index. 

This method of study uses the secondary data which obtained from the Central Bureau of 

Statistics. The object of study is West Kalimantan communities in the perio of 2009 until 2013. The 

technique of analysis that administered is univariate and multivariate analysis by using partial 
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correlation, consist   of five independent variables, namely the average expenditure per capita; 

education; health; residential, and the working population, the related variable is economic growth, 

and the control variables is human development.  

The conclusion in this paper is the average of expenditure population per capita has a significant 

relationship to economic growth, which reviewed based on population density, while the standard of 

living worthy of the population does not have a significant relationship to economic growth. However, 

if it was reviewed from economic growth on Human Development Index has a positive and 

significant impact.  It was supported by the increase in the index value is averagely good wihin the 

period 2009 through 2013, had upper secondary category, between 66,0 to 79,9. Relationship 

between these variables very closely. Even though it is viewed globally, it is still classified as low 

category. It means that the variable average expenditure per capita is supporting sector of economic 

growth, a decent standard of living both in terms of health, education, housing and the working 

population, have not been able to support the advancement of economic growth sector. 

 

Keywords: Economic Growth and Human Development Index 

 

 

PENDAHULUAN 
Pembangunan  sumber  daya  manusia  secara  fisik  dan  mental  mengandung  makna sebagai 

peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk 

memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan pembangunan yaitu 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Kehidupan  

yang layak merupakan hak asasi manusia  yang diakui secara universal, yang tercantum dalam 

konstitusi Indonesia UUD 1945. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan 

kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terdapat 3 dimensi dasar yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu 

Negara dalam pembangunan manusia, yaitu lama hidup (angka harapan   hidup),  pendidikan  (angka  

melek  huruf)  dan  standar  hidup  (pengeluaran perkapita). Secara umum IPM dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengukur hasil pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup. Dalam hal ini konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan standar, antara lain: kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. 

Sabermahani, et al (2013), IPM adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan dampak 

dari strategi ekonomi pada standar kehidupan manusia. Indeks ini dihitung melalui tiga faktor utama 

yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Jeremic, et al (2011) menganalisis ekonomi, sosial, 

kesehatan dan komponen lingkungan sebagai variabel kesejahteraan untuk IPM pada negara-negara Uni 

Eropa, yang menggunakan indikator baru Jejak Ekologis  (EF), tidak  lagi  menggunakan  indikator  

Gross  Domestik  Produk per kapita, tingkat melek huruf, dan lainnya. 

Penelitian ini membahas mengenai provinsi Kalimantan Barat, dengan luas daerah sebesar 

146.807 km2 atau lebih besar dari Pulau Jawa dan kepadatan penduduk sekitar 32 jiwa per kilometer 

persegi. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 4,641 juta 

jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sekitar 2,366 juta jiwa dan jenis kelamin perempuan sekitar 2,275 

juta jiwa. Persebaran penduduk daerah tersebut tidak merata antar wilayah kabupaten atau kota, 

kecamatan, desa atau kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau perkotaan dan 

pedesaan,  misalnya daerah pesisir yang mencakup kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, 

Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya dan kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total 

penduduk  Kalimantan  Barat  dengan  kepadatan  mencapai  38  jiwa  lebih.  Sebaliknya  7 kabupaten 

lain (bukan pantai) selain kota Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih 

jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km2 atau sekitar 20,33 persen dari luas 

wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8 jiwa perkilometer persegi, sedangkan kota Pontianak 

yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km2) dihuni oleh sekitar 587.169 jiwa, rata-rata sekitar 

5.342 jiwa per kilometer persegi, (http: kalbar.bpps.go.id). 
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Dasar konseptual pembangunan daerah umumnya tidak dijelaskan secara eksplisit, namun   

lebih   bermakna   praktis.   Pembangunan   daerah   umumnya   dikaitkan   dengan kebijakan ekonomi 

yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini provinsi 

Kalimantan Barat termasuk urutan ke 28 dari 33 dalam pencapaian  provinsi   Indeks   Pembangunan   

Manusia,   termsuk   dalam   perkembangan kategori rendah. Namun mengalami kemajuan selama 3 

periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Pada Tahun 2011, IPM provinsi Kalimantan Barat mencapai 

69,66 poin; tahun 2012 sebesar 70,31 poin dan tahun 2013 sebesar 70,93 poin. Jika ditinjau dari bidang 

kesehatan, angka harapan hidup penduduk untuk tahun 2011 yaitu 66,75 poin, untuk tahun 2012 yaitu 

66,92 poin dan untuk tahun 2013 yaitu 67,40 poin. Untuk bidang pendidikan, yang ditinjau dari rata-rata 

lama sekolah penduduk untuk tahun 2011 yaitu 6,89 poin, untuk tahun 2012 yaitu 7,14 poin dan untuk 

tahun 2013 yaitu 70,93 poin, (bappeda.kalbarprov.go.id). 

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi 

dalam meningkatnya keberhasilan perluasan diantara beberapa pilihan-pilihan, antara lain: kesehatan, 

pendidikan, dan kemampuan daya beli atau ekonomi. Pada bidang ekonomi, pengeluaran rata-rata 

perkapita rumah tangga masyarakat dominan dipengaruhi oleh  permintaan  suatu  barang  atau  

makanan  dan  besar  kecilnya  proporsi  pengeluaran rumah tangga masyarakat merupakan salah satu 

cerminan kesejahteraan penduduk. 

Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat provinsi Kalimantan Barat selama 

sebulan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp672.211,00. Dalam hal ini terdapat 54,59 persen telah 

dihabiskan untuk pembelanjaan kelompok makanan, sehingga sekitar 45,41 persen saja teralokasi untuk 

pengeluaran golongan nonmakanan. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebesar 

Rp367.018,00; meningkat sekitar 

4,38 persen dari tahun 2012. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga cenderung mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi tersebut disebabkan karena besarnya kebutuhan 

pengeluaran untuk konsumsi makanan para penduduk ditiap daerah kabupaten dan kota. 

Begitu juga untuk standar hidup layak untuk daerah provinsi Kalimantan Barat, masih 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, angkatan kerja dan perumahan masyarakat. Jumlah keluarga di 

Provinsi Kalimantan Barat adalah sekitar 1,22 juta keluarga, dimana jumlah penduduk miskinnya 

berjumlah sekitar 407,3 ribu orang dengan nilai sebesar 8,74 persen. Komposisi penduduk yang bekerja 

masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 75,25 persen dengan tamatan 

SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 

59,51 persen dari total angkatan  kerja  yang  bekerja.  Angkatan  kerja  provinsi  Kalimantan  Barat  

yang  belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2013 adalah 86.343 jiwa. Hal ini mengindikasikan 

adanya pengangguran terbuka sebesar 4,03 persen. Sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja adalah 

927.965 jiwa, sekitar 29,43 persennya bersekolah atau berjumlah 273.065  jiwa, mengurus 

rumahtangga 505.124 jiwa (54,43 persen) dan lain-lain sebanyak 149.776 orang (16,14 persen), 

(http:kalbar.bpps.go.id). 

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya “Global 

Human Development Report” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (Human 

Development)” sebagai paradigma baru model pembangunan. Dalam hal ini ada 4 skala yang 

dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), mengenai peringkat kinerja pembangunan 

manusia pada skala 0,0 – 100,0 yaitu : Tinggi : IPM lebih dari 80,0; Menengah Atas : IPM antara 66,0 

– 79,9; Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9 dan Rendah : IPM kurang dari 50,0. Sementara 

menurut Badan Pusat Statistika (BPS), IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-

rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks 

kehidupan yang layak. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika daerah Kalimantan 

Barat, yaitu http:kalbar.bpps.go.id, pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013. 
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Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis Univariat dan Multivariat. Analisis Univariat 

yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi masing-masing variabel yang diteliti, baik 

bebas maupun terikat. Sementara analisis Multivariat, yaitu untuk membuktikan hipotesis penelitian 

dengan menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Model penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1. Model 

Penelitian 

 

Operasional variabel penelitian ini terdiri dari: X1: Pengeluaran Rata-rata Perkapita yaitu 

menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan, 

(sebagai variabel bebas). X2, X3, X4 dan X5: Standar Hidup Layak, yaitu ukuran kebutuhan 

seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan, terdiri 

dari Pendidikan (yang melek huruf), Kesehatan (penduduk yang datang berobat sendiri ke Rumah 

Sakit), Pemukiman (milik sendiri) dan, Penduduk yang bekerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK), (sebagai variabel bebas). Y: Pertumbuhan Ekonomi yaitu indikator yang digunakan untuk 

mengukur prestasi ekonomi suatu  daerah,  (sebagai  variabel  terikat).  Z:  IPM  yaitu  indeks  

komposit  yang  dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu indeks harapan 

hidup, indeks pendidikan, dan indeks kehidupan yang layak (sebagai variabel kontrol) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analsis univariat pada penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Rata-rata 

Perkapita, untuk penggunaan konsumsi rumah tangga yang terdiri dari makanan dan bukan 

makanan mengalami kondisi fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009 

untuk penggunaan konsumsi makanan yaitu sebesar 58,49 persen dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 

44,02 persen, artinya lebih besar penggunaan untuk konsumsi bukan makanan. Klasifikasi konsumsi 

rumah tangga untuk kategori makanan terdiri atas 14 jenis,  yaitu  padi-padian;  umbi-umbian;  

ikan;  daging;  telur  dan  susu;  sayur-sayuran, kacang-kacangan; buah-buahan; minyak dan 

lemak; bahan minuman, bumbu-bumbuan; konsumsi lainnya; makanan dan minuman jadi dan 

tembakau. Untuk kategori bukan makanan terdiri dari perumahan dan fasilitas rumah tangga; barang 

dan jasa; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; barang-barang tahan lama; pajak dan asuransi dan 

keperluan pesta. 
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Gambar: 2. Pengeluaran Rata-rata Perkapita 

 

Penduduk yang melek huruf mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2013. Pendidikan 

ini diklasifikan atas penduduk yang tidak/ belum tamat sekolah; tidak tamat SD; SD/sederajat; 

SMP/ sederajat, dan SMA/sederajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3. Pendidikan (Penduduk yang melek huruf) 

 

Penduduk yang menamatkan SMA/sederajat mengalami kenaikan untuk tahun 2011 dan  2012,  

namun  pada  tahun  2013  mengalami  penurunan.  Sementara  penduduk  yang belum sekolah 

mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. 

 

Tabel.1 Kategori Pendidikan 

Penduduk 

 
 

Penduduk yang datang berobat ke Rumah Sakit untuk berobat dari tahun 2009 sampai dengan 

2013 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Hal ini menyatakan 

bahwa masyarakat sudah semakin jarang untuk berobat ke Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4. Kesehatan (Penduduk yang Datang untuk Berobat) 
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Penduduk yang memiliki rumah sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2010, namun pada 

tahun 2011 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2012 dan 2013. 
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Perumahan penduduk diklasifikasikan atas milik sendiri; kontrak; sewa; dinas; bebas sewa; 

orangtua/ family dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 5. Perumahan (Penduduk yang memiliki Rumah Sendiri) 

 

Penduduk yang memiliki perumahan sewa, dan bebas sewa mengalami penurunan dari 

tahun 2009 sampai dengan 2013. Hal ini menyatakan bahwa masyarakat sudah mulai 

banyak yang memiliki perumahan sendiri. Kondisi ini didukung dengan adanya kebijakan 

dari pemerintah, dengan adanya perkreditan perumahan, rumah bersubsidi dan perumahan 

dari properti dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 

 

Tabel: 2 Klasifikasi Perumahan 

Penduduk 

 
 

Persentase penduduk yang sudah bekerja berfluktuasi selama periode tahun 2009 

sampai  dengan  2013.  Tahun  2011  mengalami  kenaikan,  namun  pada  tahun  2013 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 6. Penduduk yang Sudah Bekerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 
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Pertumbuhan ekonomi salah satunya dikaitkan dengan kepadatan penduduk, yang 

mengalami peningkatan tiap kabupaten/kota per kilometernya. Hal ini dinilai cukup baik 

jika dilihat dari persentase kenaikannya dari periode tahun 2009 sampai tahun 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 7. Pertumbuhan Ekonomi (Berdasarkan 

Kepadatan Penduduk ) 

 

Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada kepadatan penduduk untuk tiap daerah 

juga mengalami kenaikan juga pada tiap tahunnya. 

 

Tabel: 3. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan 

kepadatan penduduk 

 
 

Demikian halnya dengan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) mengalami 

peningkatan yang cukup baik selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013. 
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Gambar: 8. Indeks Pengembangan Manusia (IPM) 

 

Untuk tiap daerah kabupaten/ kota di provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 

2009 sampai dengan 2013 juga mengalami kenaikan, dan memiliki arti bahwa IPM 

Kalimantan Barat termasuk dalam klasifikasi Menengah ke Atas. 

 

Tabel 4. Indeks Pengembangan Manusia (IPM) 

 
 

Untuk tiap daerah kabupaten/ kota di provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 

2009  sampai  dengan  2013  mengalami  kenaikan.  Hal  ini  memiliki  arti  bahwa  IPM 

Kalimantan Barat termasuk dalam klasifikasi Menengah ke Atas. 

Sementara hasil analisis Multivariat pada penelitian ini adalah variabel Pengeluaran 

Rata-rata  Perkapita  (Konsumsi  Rumah  Tangga)  dan  Standar  Kehidupan  Layak 

(Pendidikan,   Kesehatan,   Pemukiman,   Penduduk   yang   Bekerja)   akan   dikorelasikan 

terhadap  variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  (kepadatan  jumlah  penduduk),  dan  variabel 

Indeks Pertumbuhan Ekonomi (IPM) dianggap sebagai variabel kontrol. Nilai p < p alpha 

(0,05) maka Ha akan diterima dan kedua variabel secara statistik mempunyai hubungan 

yang signifikan. 

 

Tabel .5 Hasil Analisis Data Berdasarkan 

Korelasi Parsial 
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Hasil analisis data berdasarkan statistika secara korelasi parsial menyatakan bahwa 

variabel: Pengeluaran rata-rata perkapita (konsumsi Rumah Tangga: makanan) memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Data yang diperoleh 

sebesar 0,009 < 0,050, ditinjau berdasarkan kepadatan penduduk. 

Standar hidup layak yang ditinjau berdasarkan kepadatan penduduk, pada bidang 

pendidikan,  menyatakan  bahwa penduduk  yang  melek  huruf memiliki  hubungan  yang 

tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai 0,770 > 0,050. 

Standar hidup layak dalam bidang kesehatan menayatakan bahwa penduduk yang datang 

berobat sendiri memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap terhadap variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai 0,097 > 0,050. Standar hidup layak dalam bidang 

perumahan, menyatakan bahwa penduduk yang memiliki rumah sendiri memliki hubungan 

yang tidak signifikan juga terhadap terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi, dengan nilai 

0,238 > 0,050. Standar hidup layak dalam bidang penduduk yang bekerja menyatakan 

bahwa penduduk yang temasuk dalam klasifikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) memliki hubungan yang tidak signifikan terhadap terhadap variabel Pertumbuhan 

Ekonomi, dengan nilai 0,160 > 0,050. 

 

Tabel .6 Hasil Analisis Data Berdasarkan Uji Koefisien 

Korelasi Parsial 
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Hasil analisis data berdasarkan statistika secara uji koefisien korelasi menyatakan 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai thitung 17,177 > 2,35336 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Indeks Pengembangan 

Manusia. Hubungan antara pengeluaran rata-rata perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan Indeks Pembangunan Manusia adalah sangat erat, dengan nilai 0,824 dan 0,995, 

(berdasarkan koefisien determinan) 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan  dalam  penulisan  ilmiah  ini  adalah  Pengeluaran  rata-rata  perkapita 

penduduk memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yang 

ditinjau berdasarkan kepadatan penduduk untuk daerah provinsi Kalimantan Barat, 

sementara Standar kehidupan layak penduduk tidak memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Jika ditinjau dari sisi Pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) untuk daerah provinsi Kalimantan Barat memiliki pengaruh positif dan signifikan 

Hal ini didukung dengan adanya kenaikan nilai indeks yang cukup baik, selama periode 

tahun 2009 sampai 2013, memiliki kategori nilai Menengah Atas, antara 66,0 – 79,9. 

Walaupun demikian jika ditinjau secara global termasuk urutan ke 28 dari 33 di Indonesia, 

masih diklasifikasi kategori rendah. Artinya variabel pengeluaran rata-rata per kapita saja 

yang mendukung sektor pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan yang layak baik ditinjau 

dari kesehatan, pendidikan, pemukiman dan penduduk yang bekerja, belum mampu 

mendukung kemajuan sektor pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan penyebaran 

wilayah yang tidak merata baik dari kabupaten maupun perkotaan, sehingga kebijakan 

ataupun perhatian pemerintah terfokus untuk daerah perkotaan saja. Sementara hubungan 

antara pengeluaran rata-rata perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks 

Pembangunan Manusia adalah sangat erat 

Sebaiknya pemerintah provinsi Kalimantan Barat harus memperhatikan Indeks 

Permbangunan Manusia untuk berbagai dimensi pada tiap daerah kabupaten maupun kota 

dan tidak hanya melihat dari sisi umum saja. Standar hidup layak masih belum dapat 

mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  artinya  pertumbuhan  kepadatan  penduduk  ditiap 

daerah provinsi Kalimantan Barat tidak merata penyebarannya, seperti Melawai, Kayong 

Utara, dan Kapuas Hulu, perlu adanya perhatian dan efektifitas kebijakan yang dilakukan 

oleh  pemerintah  daerah,  melalui  program  penanggulangan  kemiskinan  (Raskin, 

Jamkesmas, dana BOS untuk pendidikan, perbaikan rumah layak huni PNPM mandiri yang 

belum dapat mendukung kesejahteraan penduduk) karena masih belum merata diterima 

penduduk untuk tiap-tiap daerah yang memerlukannya. 
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ABSTRACT 

Due to growing complexities in business-to-business products, the relationship between a 

seller and a buyer usually never ends after the purchase transaction. Customers buy augmented 

products, expecting bundle of values that come with the product which will satisfy the buyer. 

Thus, integrating services into the core offerings in manufacturing industries has taken crucial 

importance. Especially, after-sales service is considered a tool for enhancing a valuable 

advantage for the customer as well as it is a business opportunity for the company. After-sales 

services have proven to be of importance, and a strategic after-sales framework is necessary. 

Three major activities that play a crucial role within the after-sales services in the 

manufacturing industry are field technical assistance, spare parts distribution and customer 

care. However, intensive studies regarding after-sales in a specific industry are lacking.  

This research focused on the Kobelco heavy equipment machinery industry organization, 

the purpose of this study is to investigate the major activities of after-sales service focusing on 

customer relationship among three classified sizes of after-sales service providers. A qualitative 

research has been carried out in the form of semi-structured interviews.  

The study reveals that PT. Daya Kobelco CMI Banjarmasin still needs much improvement 

role in the spare part management and scheduling of the mechanic. However, customer care is 

best to deal with consumer complaints. Although the company do not state formal goals for 

providing after-sales service to its customers, they are aware of its importance and aim for 

satisfying customer demands. PT. Kobelco power CMI Banjarmasin are convinced that if after-

sales services are not handled properly, they face the risk of losing the customer. Finally, this 

research indicates that organizations in the heavy equipment machinery industry have a lot of 

room for improvements to its after-sales activities with respect to their relationship with 

customers, which can be accomplished in strategic and systematic ways. 

 

Keywords: After-sales service, Field technical assistance, Spare parts distribution, Customer 

care, Customer relationship marketing 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Trend alat berat sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 kembali mengalami banyak 

goncangan.Penyebab menurunnya permintaan alat berat itu terkait dengan harga komoditas 

global yang menurun, terkait dengan krisis financial global terutama yang dialami Amerika 

Serikat dan Eropa.Kondisi financial global ini kemudian melemahkan permintaan alat berat. 

Kondisi bisnis pertambangan batubara yang belum kunjung membaik membuat perusahaan-

perusahaan tambang melakukan efisiensi dengan menghentikan sementara investasi alat berat. 

Salah satu perusahaan yang menjual alat berat di Indonesia adalah PT. Daya Kobelco 

Construction Machinery Indonesia. Berdiri sejak 7 November  2000, perusahaan ini bukan 

hanya bergerak mendistribusikan produk-produk merek Kobelco, namun juga menyediakan 

layanan purna jual (after sales service) bagi para konsumennya di zona pasar Indonesia. 

mailto:smaharani.83@gmail.com
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Untuk menghadapi masalah menurunya penjualan unit alat berat, PT. DKCMI 

Banjarmasin adalah melakukan dua strategi pemasaran sebagai berikut: Pertama, strategi 

memindahkan target-market penjualan ke sektor konstruksi dan perkebunan sawit. Strategi ini 

dilakukan karena penggunaan alat-alat berat sedang banyak digunakan pada lahan-lahan baru 

untuk perluasan lahan sawit.Sedangkan sektor konstruksi, terutama untuk infrastruktur 

pemerintah, sudah mulai direalisasikan di daerah-daerah termasuk di Kalimantan Selatan. 

Kedua, strategi peningkatan layanan purna jual.Layanan purnajual (after sales service) 

yang dilakukan oleh Kobelco berupaya pelayanan perbaikan (service) alat berat, baik servis 

berkala maupun insidental, serta sekaligus penjualan suku cadang. 

Layanan purnajual merupakan salah satu faktor yang penting diperhatikan oleh 

pelanggan yang akan membeli alat berat selain keandalan mesin, usia pakai, kinerja dan nilai 

jual kembali.  Pihak manajemen perusahaan memerlukan antisipasi dan kesiapan yang lebih 

baik, terukur dan terencana  dalam menghadapi tingkat persaingan yang tinggi diantara berbagai 

merek alat berat.  Tingkat kepuasan dalam jasa layanan purnajual akan berpengaruh terhadap 

penjualan alat berat. Mengetahui secara benar tingkat kepuasan pelanggan dalam layanan 

purnajual, akan bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi kualitas layanan dan 

menemukan bagian mana yang membutuhkan peningkatan atau perbaikan, sehingga 

kemungkinan beralihnya konsumen ke pelayanan perusahaan alat berat lainnya dapat dikurangi  

Saccani et al.(2007) mendefinisikan layanan purna jual di industri bisnis-ke-bisnis 

manufaktur sebagai "serangkaian kegiatan yang terjadi setelah pembelian produk yang 

ditujukan untuk mendukung pelanggan dalam penggunaan dan pembuangan barang". Definisi 

ini dibangundari beberapa definisi yang sebelumnya dirumuskan oleh Cohen dan Lee (1990), 

Ehinlanwo dan Zairi (1996), Loomba (1996), Asugman et al. (1997), Boyt dan Harvey (1997), 

Patelli dkk. (2004), Cavalier idkk. (2007) dan Johansson dan Olhager (2004).  

Saccani et al (2007), menyebutkan ada tiga kegiatan utama penting untuk layanan purna 

jual yang sukses, yang meliputi:  (1) Field Technical Assistance / bantuan teknis lapangan. Field 

Technical Assistance / bantuan teknis lapangan adalah bantuan yang diberikan dari penjual ke 

pembeli di mana pembeli dapat menerima meliputi instalasi, pekerjaan garansi serta out-of-

garansi perbaikan, pembuangan produk dan check-up (Sacccani, et al., 2007Pelanggan bisnis 

mengharapkan tingkat ketersediaan yang tinggi dari sisi penjual, karena masalah teknis dapat 

menyebabkan masalah serius untuk pelanggan (Russel, 2008).  

(2) Spare Part Distribution / distribusi suku cadang. Distribusi suku cadang berkaitan 

erat dengan manajemen persediaan, manajemen pesanan pelanggan, dan pengiriman suku 

cadang (Saccani, et al., 2007). Penting untuk diketahui adalah bahwa suku cadang bukanlah 

produk menengah atau akhir untuk dijual langsung kepada pelanggan (Kennedy et al., 2002). 

Distribusi suku cadang menyediakan fungsi penting bagi pelanggan yang mengkonsumsi produk 

(Gopalakrishnan & Banerji, 2004). Penyedia biasanya berusaha untuk mencapai rasio omset 

tertentu dan pada saat yang sama berusaha untuk memenuhi permintaan banyak pelanggan 

dengan ragam yang berbeda dan jumlah suku cadang yang banyak. Manajemen harus 

memutuskan pada jenis tingkat mereka ingin mendistribusikan suku cadang mereka, kontrol 

gudang, stokis, gudang regional, gudang lapangan, gerai ritel dan dealer. Dikatakan bahwa 

penetapan harga suku cadang adalah salah satu masalah yang paling kompleks untuk barang 

industri. Tujuan utama dengan distribusi suku cadang adalah untuk memastikan ketersediaan 

suku cadang yang tepat pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembeli, sementara itu 

dengan kemungkinan biaya investasi terendah dari 'sisi penjual. Tujuan lainnya adalah juga 

untuk mencapai tingkat kepuasan maksimum; yang dapat diraih melalui distribusi suku cadang 

yang stabil dan mantap (ibid). 

Tujuan tambahan menjaga persediaan suku cadang adalah memberikan perbaikan tepat 

waktu untuk peralatan pelanggan (Hopp et al., 1999). Selanjutnya, menjaga persediaan suku 

cadang dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap peralatan untuk memperpanjang masa 

pakai produk (Kennedy etal., 2002). Customer Care/ layanan pelanggan 
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(3) Customer care atau layanan pelanggan adalah aktivitas yang menyediakan layanan 

serta informasi teknik dan komersial, biasanya merupakan perpanjangan garansi dan manajemen 

keluhan pelanggan (Saccani, et al., 2007).  

Menyadari pentingnya layanan purna jual dalam industtri alat berat maka tujuan dari 

diadakannya penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana kondisi layanan purnajual 

PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin (PT DKCMI) (2) Factor layanan purna jual apa 

yang perlu untuk diperbaiki pada PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin (PT DCMI) 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Area Kerja PT. DKCMI Cabang Banjarmasin. Pemilihan Cabang 

Banjarmasin sebagai lokasi penelitian karena PT. DKCMI Cabang Banjarmasin mempunyai 

pelanggan yang cukup banyak yang tersebar di Propinsi Kalimantan Selatan dan sebagian 

Propinsi Kalimantan Tengah. Unit analisis adalah dalam penelitian ini berupa perusahaan dan 

karyawannya terutama pada sub bagian layanan purnajual dan suku cadang produk PT. Daya 

Kobelco CMI Cabang Banjarmasin (PT DKCMI).  

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada strategi layanan purna jual  

dengan studi kasus pada PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin (PT DKCMI) dengan 

aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian adalah field technical assistance, spare part 

distribution, dan customer care.  

Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan karyawan PT. Daya Kobelco 

CMI Cabang Banjarmasin serta beberapa data sekunder dari perusahaan, seperti data karyawan 

dan lain-lain.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Layanan Purna Jual pada PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin 

(1) Layanan Pelanggan / Customer Care 

a. Penyediaan informasi (information provision) 

Informasi mengenai PT. Daya Kobelco CMI tersedia dalam bentuk web serta brosur. 

Informasi dalam bentuk web sifatnya lebih lengkap. Sebaliknya informasi dalam bentuk 

brosur kurang lengkap, namun peletakkannya di meja customer service memungkinkan 

calon pelanggan untuk bertanya lebih jauh atau menggali informasi lebih dalam tentang 

produk alat berat yang tersedia. 

b. Penanganan komplain (complaints handling) 

Manajemen penanganan komplain pada PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin 

sudah tergolong bagus, karena perusahaan msemiliki satu software khusus untuk 

menangani hal ini. Setiap komplain yang dilaporkan oleh konsumen akan langsung 

dicatat dalam software dan diberikan solusi. Misalnya komplain terkait dengan 

kerusakan alat berat akan langsung dicatat laporannya, jenis kerusakannya, dan 

dijadwalkan tanggal perbaikannya serta teknisi yang memperbaiki. Begitu juga dengan 

pembelian spare parts, setiap pemesanan akan langsung dicatat dan dicek 

ketersediaannya serta perkiraan kedatangan spare part di tempat tujuan. 

(2) Bantuan Teknis Lapangan (Field Technical Assistance) 

a. Check up 

perusahaan memberikan garansi dalam bentuk service gratis sebanyak 4 kali, yaitu saat 

mencapai 50 hm, 500 hm, 1000 hm dan 2000 hm. Untuk selanjutnya Kobelco 

menyarankan perlunya check up sebanyak 2 kali dalam setahun untuk memperpanjang 

umur produk  

b. Layanan saat dan setelah masa garansi (During and after warranty assistance) 

Tidak ada field technical assistance yang diberikan leh perusahaan secara spesifik 

kepada pelanggan setelah habisnya masa garansi. Namun  Kobelco menyarankan 
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kepada perusahaan untuk melakukan check up secara rutin sebanyak 2 kali dalam 

setahun. 

Check up setelah habis masa garansi biasanya dilakukan sekaligus saat mesin 

mengalami kerusakan. Pada momen-momen tertentu perusahaan juga bisa melakukan 

preventif maintenance (hal ini biasanya dilakukan pada produk baru, selain berfungsi 

untuk melakukan kampanye, preventif maintenance ini juga bermanfaat untuk 

melakukan kontrol terhadap kualitas produk baru. 

c. Product disposal 

Usia produk sangat tergantung pada usia mesin, rata-rata usia mesin adalah hingga 10 

tahun. Mesin yang baru memiliki usia produk yang lebih pendek dibanding  mesin yang 

lama, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi  yang berkembang dengan pesat. 

Namun begitu mesin yang baru lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin yang lama.  

Tidak ada prosedur yang formal untuk alat berat yang sudah rusak. Kobelco biasanya 

masih mau membeli mesin lama yang masih berfungsi, mereka memperbaikinya 

kemudian menjualnya kembali.  Namun Kobelco tidak membeli alat berat yang sudah 

tidak berfungsi kembali. 

(3) Spare parts distribution 

a. Manajemen Gudang (Inventory management) 

Gudang utama untuk spare part Kobelco berada di Cibitung. Sedangkan di wilayah 

Kalimantan Selatan, Kobelco memiliki 1 gudang di Banjarmasin dan dua service 

station, masing-masing satu di Tanjung dan Batu Licin. Hal tersebut dilakukan 

mengingat banyaknya site tambang batu bara di Tanjung dan Batu Licin. Service station 

akan membantu mempermudah melayani kebutuhan spare part terutama yang termasuk 

ke dalam kategori  fast moving (spare part yang banyak diperlukan).  Sedangkan spare 

part yang tergolong langka biasanya hanya tersedia di Banjarmasin. Kobelco 

Banjarmasin juga memiliki 1 orang analis part yang bertugas merencanakan kebutuhan 

spare part utnuk gudang Banjarmasin.  

Delivery of spare parts 

Waktu pengiriman spare parts sangat dipengaruhi oleh jenis spare parts yang 

dibutuhkan. Spare part yang berada pada kategori fast moving (sering dibutuhkan) 

selalu tersedia, baik di gudang Banjarmasin maupun di service station. Sebaliknya spare 

part langka tidak selalu tersedia di service station namun ada di gudang Banjarmasin. 

Ketiadaan spare part biasanya terjadi  karena adanya kebutuhan spare part langka di luar 

perkiraan. Dalam kondisi ini pelanggan biasanya terpaksa menunggu hingga 1 minggu. 

 

Customer Relationship Marketing 

Untuk industri alat berat, layanan purna jual serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan 

potensial menjadi ujung tombak penjualan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan 

PT. Daya Kobelco CMI Cabang Banjarmasin dalam kaitannya dengan Customer Relationship 

Marketing: 

(1) Training 

 Training user 

Sasaran : operator alat berat dari perusahaan yang menjadi pelanggan produk 

Kobelco 

Training ini dilakukan sebanyak 2x dalam setahun. 

 Training mekanik 

Sasaran : mekanik 

Training ini dilakukan sebanyak 4x dalam setahun. Tujuan dari training ini adalah 

untuk melatih para mekanik dari perusahaan yang menjadi pelanggan produk 

Kobelco sebagai penanganan pertama jika terjadi kemacetan/kerusakan mesin.  

(2) Customer Gathering 

Sasaran : pelanggan (pemilik perusahaan) 
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Jamuan pada acara customer gathering menjadi momen yang penting untuk 

mendekatkan perusahaan dengan pelanggannya. Pemilik perusahaan selaku pengambil 

keputusan pembelian merupakan salah satu fokus penting Kobelco.  

 

Analisis SWOT Layanan Purna Jual PT. Daya Kobelco CMI Banjarmasin 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan kegiatan layanan purna jual yang 

dilakukan oleh PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (DKCMI). Berdasarkan 

hasil wawancara dan obeservasi, peneliti melakukan analisis SWOT terhadap kondisi layanan 

purna jual PT. Daya Kobelco CMI  

Tabel 5.3. Analisis SWOT Layanan Purna Jual PT. Daya Kobelco CMI 

 

 

 

 

 

Strength 

- Menyediakan training user untuk para pelanggan (operator) 

- Seluruh teknisi Kobelco mampu melakukan instalasi dengan benar 

baik teknisi junior maupun senior, hal ini menunjukkan bahwa 

Kobelco memiliki SOP instalasi yang baik 

- Customer care Kobelco yang ramah sehingga mampu bersahabat 

dengan pelanggan 

- Prosedur pemesanan suku cadang yang mudah 

- Part Sales Engineer mudah untuk dihubungi dan mudah untuk 

memberikan informasi, seperti ketersediaan/stok suku cadang dll. 

 

 

Weakness 

- Tidak mampu menyediakan suku cadang yang langka dengan cepat 

- Biaya layanan purna jual yang tidak sesuai dengan kualitasnya 

- Stock suku cadang yang kurang lengkap (hanya yang fast moving saja) 

- Penjadwalan mekanik yang kurang baik, mengakibatkan waktu tunggu 

perbaikan alat berat yang lama 

- Meskipun Kobelco memprioritas pelanggan yang terlebih dahulu 

melakukan kontak, pada kenyataannya pelanggan besar atau 

pelanggan marah bisa menjadi prioritas utama, dimana hal ini dapat 

mengakibatkan kacaunya informasi stok dan keterlambatan 

penanganan layanan purna jual untuk pelanggan yang lain yang sudah 

terdaftar di Log Book 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunity 

- Seperti produk buatan Jepang lainnya yang ada dalam benak 

pelanggan, Kobelco terkenal dengan kualitas mesin yang handal 

namun dengan harga produk yang lebih terjangkau dibanding 

pesaingnya buatan Eropa 

- Banyaknya keunggulan bersaing alat berat KOBELCO 

 Lebih ringan dari alat berat yang lain dapat menciptakan ceruk 

pasar tersendiri, yaitu alat berat untuk daerah rawa, pekerjaan 

konstruksi dan pelabuhan 

 Dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding alat berat 

lainnya (multi tasking) 

 Menggunakan teknologi yang canggih pada mesin alat beratnya 

 Lebih irit bahan bakar dan ramah lingkungan  

 Menggunakan sistem hidrolik yang cukup baik sehingga tidak 

gampang rusak saat kena air 

 

Threat 

- Lesunya bisnis Batu bara 

- Banyaknya pesaing alat berat 

- Krisis ekonomi 

 

 

KESIMPULAN 
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Dari table analisis SWOT terhadap layanan purna jual diatas, dapat diambil kesimpulan 3 

masalah utama yang dihadapi oleh Kobelco adalah Stok suku cadang, penjadwalan mekanik dan 

harga suku cadang yang tinggi. Untuk itu peneliti menyarankan kepada perusahaan 

memperbaikan analisis inventory dan penjadwalan mekanik serta mempertimbangkan kembali 

harga suku cadang dalam menjaga continuitas pembelian di masa yang akan datang 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, kepemilikan publik, opini auditor, profitabilitas, debt to equity, dan ukuran kantor 

akuntan publik terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan  keuangan.  

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2014 dengan sampel sebanyak 86 perusahaan. Sampel dipilih dengan 

metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan yang diumumkan di www.idx.co.id. Teknik analisis dalam penelitian 

ini menggunakan regresi logistik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan, sedangkan umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, kepemilikan publik, opini auditor, profitabilitas, dan debt to equity tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Kata kunci: ketepatan waktu, laporan keuangan, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

kepemilikan publik, opini auditor, profitabilitas, debt to equity, ukuran kantor 

akuntan publik. 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research to determine the effect of firm age, firm size, public 

ownership, auditor opinion, profitability, debt to equity, and public accountant firm size to 

timeliness of financial statement.  

Population of this research is manufacturing companies listed in Indonesian Stock 

Exchange period 2011-2014 with 86 firm as samples. Sample that selected by using purposive 

sampling method. The data used in this research taken from secondary data in the form of 

financial statement that publish in www.idx.co.id. Analysis technique in this research used 

logistic regression. 

Result of this research show that public accountant firm size have an effect on significance 

to timeliness of financial statement, while firm age, firm size, public ownership, auditor opinion, 

profitability, and debt to equity not have an effect on to timeliness of financial statement. 

 

Keywords: Timeliness, Financial Statement, Firm Age, Firm Size, Public Ownership, Auditor 

Opinion, Profitability, Debt To Equity, Public Accountant Firm Size. 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada 

masa kini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2013, p. 7). Laporan keuangan mewakili 

kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kondisi keuangan tersebut memberikan 

informasi untuk digunakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan 

keuangan setidaknya disampaikan satu kali dalam setahun.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau 

sebelumnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK), 

mailto:septi.3aakt@gmail.com
mailto:wahyudinnor@unlam.ac.id
mailto:sondakh.anton@gmail.com
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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mengatur secara khusus mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan di 

Indonesia.Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan 

laporan keuangannya secara berkala sesuai aturan yang ditetapkan. Jangka waktu pengumuman 

laporan keuangan tahunan diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-

346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 

Pada bagian 2 C dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Bapepam dan LK telah membuat peraturan dan menentukan batas waktu penyampaian 

laporan keuangan, namun masih ada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan 

keuangannya.Ada banyak faktor yang diduga memengaruhi waktu pengumuman laporan 

keuangan.Ada perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu namun 

ada pula yang terlambat. Menurut Begley & Fischer (1998) dalam Brian & Martani (2014) 

perusahaan yang memiliki kabar baik cenderung lebih cepat melakukan pengumuman laporan 

keuangan tahunan. Perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan 

apabila perusahaan yakin terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut (Hilmi & Ali, 

2008). 

Perusahaan yang telah berdiri lama memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam 

penyajian laporan keuangan. Perusahaan yang berdiri lama, biasanya lebih baik mengumpulkan, 

memproses dan menghasilkan informasi, hal ini dikarenakan perusahaan sudah memiliki jam 

kerja yang banyak (Putra & Ramantha, 2015). Penyajian laporan keuangan yang lebih cepat 

bagi perusahaan yang telah berpengalaman didukung dengan sumber daya informasi yang lebih 

banyak. Jadi, suatu perusahaan yang telah berpengalaman dalam mengolah laporan keuangan, 

cenderung akan menyajikan laporan keuangan dengan lebih tepat waktu. 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan besar untuk menjaga nama baiknya ialah 

menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Selain untuk menjaga reputasi, 

tekanan dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan akan membuat perusahaan 

menyampaikan laporan keuangan dengan lebih cepat. Jika informasi keuangan disampaikan 

lebih cepat maka pengguna laporan sendiri akan lebih cepat pula mengetahui informasi penting 

yang diperlukan. 

Laporan keuangan diperlukan oleh para penggunanya, tidak terkecuali masyarakat 

umum. Masyarakat umum yang memiliki saham suatu perusahaan juga memerlukan informasi 

keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dapat menjadi pemicu manajemen untuk menyampaikan 

informasi dengan lebih cepat. Perusahaan cenderung akan tepat waktu mengumumkan laporan 

keuangan jika terdapat proporsi kepemilikan dari publik (masyarakat umum). 

Laporan keuangan perusahaan harus dilakukan audit untuk mengetahui kewajarannya. 

Laporan keuangan yang belum diaudit dipertanyakan kewajarannya oleh pengguna laporan 

keuangan (Agoes, 2012, p. 10). Opini unqualified opinion merupakan suatu kabar baik bagi 

perusahaan sehingga laporan keuangan akan segera disampaikan kepada penggunanya. 

Perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion dianggap sebagai kabar buruk 

sehingga penyampaian laporan keuangannya diperlambat (Widati & Septy, 2008). 

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba melalui sumber daya yang tersedia (Harahap, 2006, p. 304). Semakin tinggi 

rasio profitabilitas maka perusahaan dianggap semakin baik dalam menghasilkan laba. Jika laba 

yang diperoleh perusahaan meningkat maka merupakan suatu kabar baik bagi perusahaan. 

Dengan demikian, tingginya profitabilitas akan mempercepat perusahaan dalam menyampaikan 

laporan keuangannya (Putri, Purnamasari, & Utomo, 2015). 

Hal lain yang mempengaruhi penyampaian laporan keuangan adalah Debt to Equity. 

Debt to Equity merupakan salah satu pengukuran dalam rasio solvabilitas dengan 

membandingkan antara liabilitas dan ekuitas. Rasio solvabilitas (leverage) merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek maupun 

jangka panjang (Kasmir, 2013, p. 151).Semakin tinggi rasio ini akan menggambarkan tingginya 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

343 

risiko keuangan perusahaan (Ifada, 2009). Tingginya risiko keuangan merupakan suatu kabar 

buruk bagi perusahaan sehingga cenderung terjadi penundaan penyampaian informasi tersebut. 

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan suatu organisasi akuntan publik yang 

dibangun berdasarkan izin sesuai peraturan undang-undang dengan usaha di bidang pemberian 

jasa profesional dan praktik akuntan publik (Rachmawati, 2008). Kantor akuntan publik yang 

besar akan memiliki reputasi yang baik dalam pemberian jasa, salah satunya ialah audit atas 

laporan keuangan. Selain memiliki reputasi yang baik, kantor akuntan publik tersebut lebih 

bepengalaman dan terpercaya dalam melakukan proses audit laporan keuangan. Proses audit 

akan lebih cepat diselesaikan dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang besar 

sehingga akan mempercepat penyampaian laporan keuangan (Dewi & Jusia, 2013). 

Penelitian oleh Wijayanti (2009) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh pada 

ketepatan waktu pelaporan. Namun pada penelitian Pradana & Wirakusuma (2013), 

membuktikan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh pada keterlambatan publikasi 

laporan keuangan perusahaan. Selain umur perusahaan, beberapa peneliti lain juga meneliti 

terkait ukuran perusahaan. Dewi & Pamudji (2013) menemukan bahwa variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Tetapi pada penelitian lain, oleh Putra & 

Thohiri (2013) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

Faktor lain yang memengaruhi ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan yaitu 

kepemilikan publik pada penelitian Wijayanti (2009). Penelitian oleh Pradana & Wirakusuma 

(2013), kepemilikan publik tidak terbukti berpengaruh pada keterlambatan publikasi laporan 

keuangan tahunan perusahaan. Penelitian yang menggunakan variabel opini auditor 

menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap waktu penyajian laporan keuangan 

ke publik (Widati & Septy, 2008).Hilmi & Ali (2008) menemukan bahwa opini auditor tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

Ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan juga dipengaruhi oleh profitabilitas 

seperti pada penelitian Putra & Ramantha (2015). Astuti (2007) membuktikan bahwa 

profitabilitas tidak memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian 

terkait debt to equity dibuktikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu oleh Putri, 

Purnamasari, & Utomo (2015), namun tidak terbukti berpengaruh pada penelitian Putra & 

Thohiri (2013). Reputasi KAP dibuktikan oleh Hilmi & Ali (2008) memengaruhi ketepatan 

waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan pada penelitian Putri, Purnamasari, & 

Utomo (2015) ukuran KAP tidak memiliki pengaruh. 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang belum konsisten antara satu dengan yang 

lainnya. Hasil yang belum konsisten tersebut membuat  peneliti tertarik untukmengembangkan 

penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dapat memberikan referensi terkait faktor-faktor 

yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 Ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan biasanya sangat erat dengan teori 

signal. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal keberhasilan atau 

kegagalan kepada pemilik.Sinyal tersebut dapat berupa informasi yang menggambarkan 

kegiatan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

memakmurkan pemilik (Midiastuty, Hatta, & Sari, 2013).Sinyal berupa informasi tersebut 

merupakan pertanggungjawaban manajemen sesuai kesepakatan dengan pemilik dan dapat 

memberikan informasi kepada publik terkait kondisi perusahaan.Selain itu, perusahaan yang 

baik mengirimkan sinyal untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk 

mengurangi asimetri informasi yang dapat ditafsirkan sebagai sinyal yang baik bagi publik 

(Ross, 1977) dalam Lopes & Rodrigues (2006). 

Laporan keuangan seharusnya dapat disampaikan secara tepat waktu.Laporan keuangan 

wajib disampaikan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik.Guna menjamin 

keterbukaan informasi maka Bapepam dan LK membuat peraturan tentang penyampaian 

laporan keuangan berkala perusahaan publik.Selain itu, terdapat pula peraturan mengenai sanksi 
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jika perusahaan tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangannya.Perusahaan pada 

umumnya menyampaikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Bapepam dan 

LK telah mengatur secara khusus mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan bagi 

perusahaan di Indonesia melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-346/BL/2011 

tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh dari umur perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; (2) Pengaruh dari ukuran perusahaan 

terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; (3) Pengaruh dari kepemilikan 

publik terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; (4) Pengaruh dari opini 

auditor terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; (5) Pengaruh dari 

profitabilitas terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; (6) Pengaruh dari debt 

to equity terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan; dan (7) Pengaruh dari 

ukuran kantor akuntan publik terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal.Pada penelitian ini yang menjadi objek antara 

lain umur perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, opini auditor, profitabilitas, debt 

to equity, ukuran KAP dan ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan.Unit analisis pada 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaanmilik perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2011-2014.Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder.Data 

yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan tahunan auditan, laporan auditor independen, tanggal 

perusahaan terdaftar di BEI, dan tanggal penyampaian laporan keuangan ke BEI pada 

perusahaan manufaktur periode 2011-2014 melalui www.idx.co.id. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah go public 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2014. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Populasi yang akan dijadikan 

sampel harus memenuhi kriteria berikut. 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

b. Perusahaan yang menyampaikan secara lengkap laporan keuangan yang berakhir tanggal 

31 Desember periode 2011-2014. 

c. Perusahaan yang menyediakan informasi terkait variabel yang diteliti, antara lain tanggal 

penyampaian laporan keuangan ke BEI, tanggal terdaftar di pasar modal, informasi 

keuangan, besarnya persentase kepemilikan publik, dan laporan auditor independen. 

d. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

Adapun informasi dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD)(2015) terdapat 145 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Sejumlah 145 perusahaan 

manufaktur tersebut merupakan populasi dari penelitian ini. Dari 145 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia terdapat 59 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 

sampel sehingga tidak diikutsertakan dalam analisis data. 

Tabel 1.Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Populasi 145 perusahaan 

a. Tidak terdaftar selama 2011-2014 21 perusahaan 

b. Tidak menyajikan laporan lengkap 10 perusahaan 

c. Tidak menyediakan informasi terkait 

variable 
4 perusahaan 

d. Penggunaan mata uang selain Rupiah 24 perusahaan 

Data yang dapat dianalisis 86 perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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Periode penelitian 4 

Sampel penelitian 344 

 Sumber: www.idx.co.id, Indonesia Capital Market Directory dan diolah (2015) 

Definisi Operasional Variabel 

a) Waktu pengumuman laporan keuangan ialah waktu (tanggal) pada saat laporan keuangan 

auditan dipublikasikan (Wijayanti, 2009).Variabel dependen ini diukur berdasarkan tanggal 

penyampaian laporan keuangan tahunan auditan. Variabel ini diukur dengan variabel 

dummy dengan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu mengumumkan laporan 

keuangan tahunan auditan, sedangkan kategori 0 bagi perusahaan yang terlambat 

mengumumkannya. 

b) Umur perusahaan merupakan rentang waktu dari perusahaan mulai beroperasi hingga 

waktu yang tak terbatas (Putra & Ramantha, 2015).Umur perusahaan pada penelitian ini 

dihitung sejak tanggal terdaftarnya perusahaan di pasar modal sampai dengan tahun 

penelitian ini. 

c) Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset, total penjualan, kapasitas pasar, jumlah 

tenaga kerja dan sebagainya (Putra & Thohiri, 2013). Ukuran perusahaan pada penelitian 

ini diukur dengan menggunakan proksi logaritma natural total aset. 

d) Kepemilikan publik merupakan kepemilikan masyarakat umum yang tidak memiliki 

hubungan istimewa dengan perusahaan terhadap saham perusahaan publik (Hilmi & Ali, 

2008).Kepemilikan publik diukur dengan melihat persentase kepemilikannnya dalam 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

e) Opini auditor merujuk pada pemberian pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen (Agoes, 2012). Opini 

auditor diukur dengan variabel dummy dengan kategori 1 untuk perusahaan yang 

memperoleh unqualified opinion termasuk pula opini wajar dengan paragaf penjelas pada 

laporan keuangan tahunan auditan, sedangkan kategori 0 bagi perusahaan yang 

memperoleh opini selain unqualified opinion. 

f) Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Kasmir, 2013, p. 114). Profitabilitas diukur dengan Return on Assets, 

yaitu membandingkan antara laba bersih dengan total aset. 

g) Debt to equity merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan 

pinjaman (liabilitas) atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

ekuitas (Harahap, 2006).Debt to Equity diukur dengan membandingkan antara total 

liabilitas dengan ekuitas sendiri. 

h) KAP merupakan organisasi akuntan publik yang memiliki izin berdasarkan undang-undang 

dengan pemberian jasa profesional dan praktik akuntan publik (Putri, Purnamasari, & 

Utomo, 2015). Ukuran KAP diukur dengan variabel dummy dengan kategori 1 untuk 

perusahaan yang menggunakan jasa KAP bermitra dengan Big 4, sedangkan kategori 0 

bagi KAP yang tidak bermitra dengan  Big 4.  

 

Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan 

Keuangan 

Sebuah perusahaan didirikan dengan motivasi yang tinggi untuk terus beroperasi hingga 

waktu yang tak terbatas.Perusahaan yang mempunyai umur yang relatif lebih lama, biasanya 

mudah mendapat dan menghasilkan informasi, hal ini dikarenakan perusahaan sudah memiliki 

jam kerja yang banyak (Putra & Ramantha, 2015).Perubahan-perubahan yang terjadi terkait 

peraturan dan informasi terbaru cenderung lebih cepat diketahui oleh perusahaan yang lebih 

lama beroperasi.Perusahaan yang lama beroperasi terbiasa dalam membuat laporan keuangan 

sehingga perusahaan dapat lebih mudah menyelesaikan laporan keuangan. Sehingga hipotesis 

yang diajukan: 

http://www.idx.co.id/
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H1:Umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan 

Keuangan 

Sebuah perusahaan yang besar akan menjaga reputasinya di kalangan masyarakat. Maka 

dari itu, perusahaan yang besar cenderung untuk lebih cepat dalam melakukan proses audit serta 

penyampaian laporan keuangan. Manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk 

mengurangi penundaan audit dan penundaan laporan keuangan, yang disebabkan karena 

perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh pada investor, asosiasi perdagangan dan 

oleh agen regulator (Widati & Septy, 2008). Jika telah menyelesaikan pembuatan laporan 

keuangan maka manajemen perusahaan akan segera menyajikan laporan keuangan untuk pihak 

yang berkepentingan. Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan 

Keuangan 

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan masyarakat umum yang tidak memiliki 

hubungan istimewa dengan perusahaan terhadap saham perusahaan tersebut (Hilmi & Ali, 

2008).Artinya, terdapat pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan. Jika masyarakat 

umum yang merupakan pihak luar memiliki saham suatu perusahaan dengan proporsi 

kepemilikan yang cukup besar maka mereka akan memerlukan informasi dari 

perusahaan.Terlibatnya masyarakat umum sebagai pihak yang berkepentingan akan menekan 

manajemen untuk lebih mempercepat proses penyampaian informasi.Dengan demikian, 

perusahaan dengan adanya kepemilikan luar dapat tepat waktu mengumumkan laporan 

keuangannya. Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H3: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Opini Auditor terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat dinilai kewajarannya dengan melaksanakan pengauditan.Opini 

auditor merupakan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam semua 

hal yang material sesuai prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013). Jika perusahaan 

mendapat  unqualified opinion maka merupakan kabar baik bagi perusahaan tersebut. Pada 

umumnya perusahaan yang diberikan pernyataan unqualified opinion oleh auditor pada laporan 

keuangannya akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Astuti, 2007). 

Sebaliknya, perusahaan yang menerima opini selain unqualified opinion (qualified opinion, 

adverse opinion, dan disclaimer opinion), akan cenderung terlambat dalam mempublikasikan 

laporan keuangannya (Pradana & Wirakusuma, 2013). Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H4: Opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan Keuangan 

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat menilai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari ekuitas yang digunakan untuk operasi perusahaan(Munawir, 

2012).Semakin tinggi rasio ini menggambarkan perusahaan dalam posisi keuangan yang 

diharapkan.Kondisi perusahaan yang baik merupakan berita baik bagi perusahaan, sehingga hal 

tersebut perlu segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Debt to Equity terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan Keuangan 

Debt to equity merupakan salah satu rasio dalam solvabilitas.Solvabilitas merupakan 

gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Harahap, 2006). Melalui debt to 
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equity, dapat mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan pinjaman dibandingkan 

dengan ekuitas sendiri.Rasio ini dapat menunjukkan tingkat risiko keuangan 

perusahaan.Tingginya risiko disebabkan adanya kemungkinan perusahaan tidak dapat melunasi 

liabilitas pokok maupun bunganya (Ifada, 2009).Jika risiko keuangan tinggi yang tergambar dari 

tingginya rasio ini perusahaan diartikan berada dalam kondisi kesulitan keuangan.Semakin kecil 

rasio ini maka semakin baik agar dapat menjaga keamanan terhadap hubungan pihak luar 

(pemberi pinjaman) (Harahap, 2006). Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H6: Debt to equity berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman 

Laporan Keuangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik sebagaimana 

disebutkan oleh Purba (2012), “kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan 

Undang-Undang ini.” (p. 138). Salah satu jasa yang diberikan KAP ialah audit atas laporan 

keuangan. KAP besar lebih berpengalaman dan terpercaya dalam memberikan jasa audit atas 

laporan keuangan. KAP besar memiliki auditor yang andal dan terampil sehingga dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas keluaran laporan keuangan auditan (Toding & 

Wirakusuma, 2013). Dengan demikian, KAP besar dengan reputasi yang baik dan profesional, 

proses auditnya dapat lebih cepat diselesaikan dan laporan keuangan dapat disampaikan dengan 

tepat waktu. Sehingga hipotesis yang diajukan: 

H7: Ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan statistik deskriptif,pengujian kelayakan model regresi dengan 

menggunakan Goodness of fit test, pengujian untuk menilai keseluruhan model (overall model 

fit) serta menguji koefisien regresi.Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan 

Gambar 1 Model Penelitian 
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menggunakan regresi logistik. Model ini dipilih karena variabel bebasnya merupakan kombinasi 

antarametrik dan nominal (non-metrik) sehingga asumsi normalitas multivariat tidak akan dapat 

dipenuhi dan akan memengaruhi signifikansi uji statistik dan tingkat ketepatan klasifikasi 

(Ghozali, 2013). Gujarati (2003) dalam Putra dan Thohiri (2013) menyatakan bahwa regresi 

logistik mengabaikan heteroscedasity, artinya variabel terikat tidak memerlukan 

homokedastisitas untuk masing-masing variabel bebasnya. 

Model analisisnya adalah sebagai berikut: 

Ln (TL/1-TL) = α + β1AGE + β2SIZE + β3KP + β4OA + β5ROA + β6DER + β7KAP + e 

 

Keterangan: 

ln (TL/1-TL) = simbol yang menunjukkan probabilitas ketepatan waktu 

pengumuman laporan keuangan 

AGE = umur perusahaan 

SIZE = ukuran perusahaan 

KP = persentase kepemilikan publik 

OA = opini auditor 

ROA = Profitabilitas 

DER = debt to equity 

KAP = ukuran kantor akuntan publik 

E = variabel gangguan 

Α = Konstanta 

Β = koefisien regresi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik desktiptif untuk variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan 

publik, profitabilitas, dan debt to equitydapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. 

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Min Mak Mean Standar Deviasi 

Umur Perusahaan 1 33 18,28 6,119 

Ln Ukuran Perusahaan 21,14444 33,09498 27,9366621 1,71770612 

Kepemilikan Publik 0,104 0,6693 0,258263 0,1635053 

Profitabilitas -0,75577 0,41620 0,0575876 0,11054770 

Debt to Equity -31,78133 70,83149 1,3443860 6,15819021 

Sumber: datasekunder diolah  

 

Walaupun variabel ketepatan waktu, opini auditor, dan ukuran KAP yang merupakan variabel 

dummy tidak perlu ditentukan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya 

namun dapat dilakukan statistik desktiptif-frekuensi guna memperjelas deskripsi dari ketiga 

variabel tersebut. Opini auditor yang WTP sebanyak 98,8% dan non WTP 1,2%. Perusahaan 

dengan KAP Big 4 sebanyak 37,5% dan lainnya 62,5%. Perusahaan yang tepat waktu 

mengumumkan laporan keuangan sebesar 63,4%, sedangkan yang tidak tepat waktu 36,6%. 

 

Menilai Keseluruhan Model (overall model fit) 

Menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan memperhatikan angka -2 log likelihood 

(LL), pada awal (block number=0) angka -2 LL adalah 451,979 sedangkan pada block number 

=1 angka -2 LL turun menjadi 420,458. Penurunan log likelihood dari 451,979 menjadi 420,458 

menunjukkan bahwa model fit dengan data, hal ini menunjukkan model regresi yang baik. 

 

Tabel 3. Nilai -2 Log Likelihood 
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 Block Number = 0 Block Number = 1 

-2 Log Likelihood 451,979 420,458 

Sumber: data sekunder diolah  

 

Menilai Kelayakan Model Regresi 

Tabel 4. Hosmer and Lemeshow Test 

Chi-square Df Sig. 

6,967 8 0,540 

     Sumber: data sekunder diolah  

 

Tabel di atas menunjukkan hasilgoodness of fit testsebesar 6,967 dengan angka 

probabilitas 0,540yang lebih besar dari 0,05. Artinya, hipotesis nol tidak dapat ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara klasifikasi yang diprediksi 

dengan yang diamati. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien Regresi Signifikansi Keterangan 

Umur Perusahaan -0,005 0,812 Tidak Berpengaruh 

Ln Ukuran Perusahaan 0,147 0,091 Tidak Berpengaruh 

Kepemilikan Publik -1,033 0,168 Tidak Berpengaruh 

Opini Auditor 1,944 0,112 Tidak Berpengaruh 

Profitabilitas 1,320 0,296 Tidak Berpengaruh 

Debt to Equity -0,002 0,926 Tidak Berpengaruh 

Ukuran KAP 0,839 0,007 Berpengaruh 

Constant -5,453 0,035  

    Sumber: data sekunder diolah  

 

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel yang diteliti dapat dikatakan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen 

dapat dikatakan tidak memengaruhi variabel dependen. 

 

PEMBAHASAN 

Umur Perusahaan 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel umur perusahaan sebesar 

0,812 yang lebih besar dari 0,05. Artinya umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang 

menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman 

laporan keuangan ditolak. 

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata umur perusahaan adalah 18 tahun 

dengan standar deviasi sebesar 6,119. Standar deviasi ini cukup besar, yang artinya penyebaran 

data untuk variabel ini besar pula dan dapat memicu tidak berpengaruhnya variabel ini terhadap 

ketepatan waktu. Nilai rata-rata tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian sebagian besar telah lama beroperasi.  

Menurut Pradana & Wirakusuma (2013), semakin lama perusahaan berdiri maka semakin 

banyak pengalaman perusahaan, sehingga perlu banyak perencanaan yang lebih matang bagi 

perusahaan. Sehingga diperlukannya informasi dari laporan keuangan untuk perencanaan bagi 

perusahaan yang dapat memperlambat tersampaikannya informasi keuangan. Hal tersebut dapat 

menjadi salah satu pemicu perusahaan yang telah lama beroperasi menyampaikan laporan 

keuangan dengan tidak tepat waktu. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Pradana & Wirakusuma (2013), 

Ifada (2009), Astuti (2007), Saleh (2004), dan Owusu-Ansah (2000). Penelitian-penelitian 

tersebut menemukan bukti bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Putra & Ramantha (2015) dan Wijayanti (2009). Penelitian oleh Putra & Ramantha (2015) 

membuktikan bahwa umur perusahaan yang dihitung sejak tanggal berdirinya perusahaan 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, sedangkan Wijayanti (2009) 

membuktikan bahwa umur perusahaan yang dihitung sejak tanggal perusahaan terdaftar di pasar 

modal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan berdasarkan tabel 5 memiliki nilai signifikansi 0,091 yang 

lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel ini tidak berpengaruh secara statistik. Ukuran perusahaan 

yang diproksikan dengan logaritma natural total aset tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyebutkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan 

keuangan ditolak. 

Rata-rata perusahaan memiliki total aset sebanyak Rp7.071.853.340.414,00 dengan 

standar deviasi sebesar 1,71770612. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

perusahaan yang menjadi sampel ialah perusahaan dengan ukuran besar. Berdasarkan data, 

masih terdapat perusahaan dengan total aset yang banyak tetapi tidak tepat waktu 

mengumumkan laporan keuangan. Hal ini memberi arti bahwa banyaknya total aset yang 

dimiliki tidak diikuti dengan tepat waktunya perusahaan mengumumkan laporan keuangan. 

Berdasarkan data penelitian, masih banyak perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

dengan aset yang besar, tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini bisa 

terjadi karena operasi perusahaan telah mendapat pengawasan dari pihak regulator sehingga 

struktur pengendalian cukup baik (Putri, Purnamasari, & Utomo, 2015). Peraturan mengenai 

batas waktu penyampaian laporan keuangan telah ditetapkan oleh pihak Bapepam. Selain itu, 

diatur pula mengenai sanksi jika perusahaan terlambat mengumumkan laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Putri, Purnamasari, & Utomo (2015), 

Hilmi & Ali (2008), Putra & Thohiri (2013), dan Astuti (2007). Penelitian-penelitian tersebut 

menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Dewi & 

Pamudji (2013), Fitri & Nazira (2009), Wijayanti (2009), Rachmawati (2008), dan Widati & 

Septy (2008). Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.  

 

Kepemilikan Publik 

Nilai signifikansi kepemilikan publik sebesar 0,168 bedasarkan tabel hasil uji hipotesis 

yang lebih besar dari 0,05. Artinya kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyebutkan 

bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan 

keuangan ditolak. 

Berdasarkan statistik deskriptif diketahui bahwa perusahaan manufaktur rata-rata 

dimiliki oleh publik sebesar 25,83% dengan standar deviasi 0,1635053. Perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini sebagian besar memiliki kepemilikan publik yang kecil yaitu 

hanya satu per empat dari total kepemilikan perusahaan. Standar deviasi pada variabel ini cukup 

tinggi yang berarti penyebaran datanya besar untuk variabel kepemilikan publik. Hal ini dapat 

menyebabkan tidak berpengaruhnya kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pengumuman 

laporan keuangan. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widaryanti & Sukarto (2014) dan Pradana & 

Wirakusuma (2013). Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti bahwa kepemilikan publik 

tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti (2009) dan Hilmi & Ali (2008). Penelitian 

oleh Wijayanti (2009) membuktikan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, sedangkan Hilmi & Ali (2008) membuktikan bahwa kepemilikan 

publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

Opini Auditor 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel opini auditor sebesar 

0,112 yang lebih besar dari 0,05. Artinya opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyebutkan 

bahwa opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan 

ditolak. 

Deskriptif terkait variabel opini auditor memberikan informasi bahwa sebanyak 98,8% dari 

perusahaan yang menjadi sampel telah dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar. Hanya 

terdapat 4 perusahaan yang belum dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar. Perusahaan 

yang tepat waktu mendapat opini WTP sebanyak 99,54% dan opini selain WTP sebanyak 

0,46%.Opini WTP didapat oleh perusahaan yang tidak tepat waktu sebanyak 97,62% dan selain 

WTP sebanyak 2,38%. Dengan demikian, baik perusahaan yang tepat waktu maupun tidak tepat 

waktu, hampir seluruhnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan 

keuangannya.Artinya, diperolehnya opini WTP tidak dapat mendorong perusahaan untuk segera 

mengumumkan laporan keuangan ke publik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Putri, Purnamasari, & Utomo 

(2015),Dewi & Jusia (2013), Sembiring & Akhmad (2012), dan Hilmi & Ali (2008). Penelitian-

penelitian tersebut menemukan bukti bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian 

Pradana & Wirakusuma (2013), Dewi & Pamudji (2013), Widati & Septy (2008), dan Astuti 

(2007). Penelitian oleh Astuti (2007) membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap 

rentang waktu penyajian laporan keuangan ke publik. 

 

Profitabilitas 

Nilai signifikansi variabel profitabilitas berdasarkan tabel uji hipotesis sebesar 0,296 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyebutkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan ditolak. 

Berdasarkan statistik deskriptif  diketahui rata-rata perusahaan dapat memperoleh laba 

sebanyak 5,76% dengan standar deviasi sebesar 0,11054770. Angka tersebut dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini sebagian besar 

mengalami keuntungan dalam kegiatan operasi perusahaan. Penyimpangan data dari nilai rata-

ratanya cukup besar sehingga dapat menyebabkan variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

ketepatan waktu. 

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat disebabkan karena tercapainya 

laba namun belum sesuai dengan harapan sehingga dianggap kabar kurang baik (Na'im, 1998). 

Kabar kurang baik akan diperlambat penyampaiannya. Sehingga dengan laba yang tidak sesuai 

harapan, akan membuat perusahaan memperlambat pengumuman laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Putri, Purnamasari, & Utomo (2015), 

Dewi & Pamudji (2013), Putra & Thohiri (2013), Rachmawati (2008), dan Astuti (2007). 

Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Putra & Ramantha (2015), Wijayanti (2009), Widati & Septy (2008), dan Hilmi & 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

352 

Ali (2008). Penelitian oleh Hilmi & Ali (2008) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 

 

Debt to Equity 

Berdasarkan tabel 5. diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel debt to equity sebesar 

0,884 yang lebih tinggi dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara statistik. Artinya debt to 

equity tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Dengan 

demikian, hipotesis keenam yang menyebutkan bahwa debt to equity berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan ditolak. 

Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel 

penelitian memiliki risiko keuangan sebesar 134,44% dengan standar deviasi sebesar 

6,15819021. Artinya, sebagian besar perusahaan memiliki jumlah liabilitas lebih banyak dari 

jumlah ekuitas sendiri. Selain itu, dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

mendanai perusahaan melalui modal pinjaman.Standar deviasi untuk variabel ini cukup besar 

sehingga menunjukkan adanya penyimpangan data yang besar terhadap nilai rata-rata. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko keuangan belum tentu diikuti dengan 

diperlambatnya pengumuman laporan keuangan kepada publik.  

Menurut Harahap (2006, p. 303), debt to equity ratio sebaiknya besar bagi manajemen dan 

pemegang saham. Besarnya debt to equity menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal 

yang besar berasal dari liabilitas perusahaan. Selain itu, banyaknya jumalah liabilitas 

memberikan gambaran bahwa manajemen dapat mengelola liabilitas perusahaan dengan lebih 

baik. Sehingga dengan jumlah liabilitas yang tinggi belum tentu menunjukkan risiko keuangan 

yang tinggi karena liabilitas tersebut dimanfaatkan sebagai modal dalam bentuk pinjaman yang 

digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra & Thohiri (2013), Hilmi & Ali (2008), 

dan Astuti (2007). Penelitian-penelitian tersebut menemukan bukti bahwa debt to equitytidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan hasil penelitian Dewi & Jusia (2013). Penelitian tersebut membuktikan 

bahwa debt to equity ratioberpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 

keuangan. 

 

Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel ukuran KAP berdasarkan tabel 5 sebesar 0,007 

yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pengumuman laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketujuh yang menyebutkan bahwa 

ukuran KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 37,5% perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian menggunakan jasa KAP bermitra dengan Big 4, sedangkan 62,5% menggunakan jasa 

akuntan publik yang berasal dari KAP yang tidak bermitra dengan Big 4. Statistik deskriptif ini 

menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan menggunakan jasa akuntan publik yang berasal 

dari KAP selain yang bermitra dengan Big 4. Data terkait variabel ukuran KAP menunjukkan 

bahwa sebagian besar perusahaan tepat waktu menyampaikan laporan keuangan dengan 

menggunakan jasa  KAP bermitra dengan Big 4sebanyak 78,29%. Hanya sedikit perusahaan 

yang menggunakan jasa  KAP bermitra dengan Big 4, terlambat mengumumkan laporan 

keuangan dengan persentase sebesar 21,71%. 

Biasanya perusahaan memilih KAP besar yaitu bermitra dengan Big 4 karena memiliki 

kualitas dan keahlian sebagai atribut jasanya (Shockley & Holt, 1983; Eichenser & Danos, 

1983; William, 1988; Francis & Wilson, 1988 dalam Ikhsan, Profesionalisme Auditor pada 

Kantor Akuntan Publik Dilihat dari Perbedaan Gender, Kantor Akuntan Publik, dan Hirarki 

Jabatannya, 2007). Jasa yang diberikan oleh KAP besar tersebut lebih baik sehingga dapat 

menghasilkan keluaran laporan keuangan yang lebih berkualitas. Menurut De Angelo (1981), 

Simunic & Stein (1987) dalam Ikhsan (Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik 
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Dilihat dari Perbedaan Gender, Kantor Akuntan Publik, dan Hirarki Jabatannya, 2007) 

peningkatan kualitas KAP merupakan peningkatan profesionalisme sehingga meningkatkan 

reputasi sedangkan reputasi akuntan dipegang oleh KAP Big 8 – yang sekarang menjadi Big4. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Putra & Thohiri (2013) dengan 

variabel kualitas auditor,Hilmi & Ali (2008) dengan variabel reputasi KAP, dan Astuti (2007) 

dengan variabel reputasi auditor.Penelitian-penelitian tersebut menggunakan nama variabel 

yang berbeda, namun pengukurannya sama yaitu variabel dummy yang dikategorikan 1 untuk 

KAP bermitra dengan Big 4 dan 0 untuk KAP yang bermitra selain dengan Big 4. Penelitian 

tersebut membuktikan bahwa kualitas auditor, reputasi KAP, atau reputasi auditor berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan hasil penelitian Putri, Purnamasari, & Utomo (2015), Dewi & Pamudji (2013), dan 

Widati & Septy (2008). Penelitian oleh Putri, Purnamasari, & Utomo (2015) dan Dewi & 

Pamudji (2013) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu, 

sedangkan Widati & Septy (2008) membuktikan bahwa reputasi auditor dengan pengukuran 

yang sama pada penelitian ini, tidak berpengaruh terhadap rentang waktu penyajian pelaporan 

keuangan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian dengan regresi logistik, simpulan dari penelitian ini antara lain: ukuran 

KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan, sedangkan umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, opini auditor, profitabilitas, dandebt to 

equity tidak terbukti berpengaruh terhadap ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. 

Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya dan banyak data yang tidak dapat diikutsertakan 

dalam analisis karena tidak lengkap. Implikasi menunjukkan bahwa ukuran KAP memengaruhi 

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Hasil temuan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi perusahaan publik sehingga manajemen perusahaan publik dapat memilih KAP 

yang bemitra dengan Big 4 agar dapat mempercepat proses pengumuman laporan keuangan 

perusahaan. Ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan dapat ditingkatkan, salah satunya 

dengan cara regulator mengumumkan batas waktu dalam penyampaian laporan keuangan 

sebelum jatuhnya tanggal batas waktu tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan 

mengetahui lebih awal sehingga dapat mengumumkan laporan keuangan pada periode tersebut 

dengan tepat waktu. Selain itu, regulator dapat mempertimbangkan sanksi untuk perusahaan 

yang selalu terlambat mengumumkan laporan keuangan setiap tahunnya. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam 

mengumumkan laporan keuangan perusahaan serta mengetahui faktor-faktor yang dapat 

memengaruhinya seperti audit delay atau rentang waktu penyelesaian audit, dan struktur 

kepemilikan baik kepemilikan dalam maupun kepemilikan luar perusahaan. 
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ABSTRAK 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Pandangan investor 

dalam menilai baik dan buruknya perusahaan ditinjau dari nilai perusahaan tersebut. Sepanjang 

tahun 2014, kondisi ekonomi global dan kondisi sosial politik ditanah air juga sangat 

mempengaruhi kondisi pasar modal dalam negeri dan pada akhirnya juga berimbas terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia yang juga berimbas 

pada kegiatan usaha perusahaan. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis 

pengaruh variabel bebas (independen) Corporate Governance Perception Index (CGPI), 

struktur modal, dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan sebagai variabel terikat (dependen). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Coporate Governance Perception Index 

(CGPI), struktur modal dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian 

ini hanya perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling: diperoleh 11 perusahaan  

peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang telah mempublikasikan laporan 

keuangan  di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-2014.  

Penelitian ini menggunakan analisis model regresi linier berganda. Data dianalisis 

menggunakan program software statistik SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 for 

Windows. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai perusahaan dan struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi input atau masukan 

pada perusahaan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh  Corporate Governance 

Perception Index (CGPI), sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan fungsi dalam mencapai 

tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan masukan bagi investor sebagai 

bahan pertimbangan dalam berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

Kata Kunci : Corporate Governance Perception Index (CGPI), struktur modal dan kebijakan 

dividen. 
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ABSTRACT 

The value of the company is an investor perception of the company. The views of investors 

in assessing the company's good and bad in terms of the value of the company. Throughout 

2014, global economic conditions and political and social conditions in this country are also 

greatly affect the condition of the domestic capital market and eventually also impact on 

economic growth in Indonesia as part of the world economy also affected the company's 

business activities. Researchers interested in conducting research to analyze the influence of 

independent variables Corporate Governance Perception Index (CGPI), capital structure and 

dividend policy on the firm value as a dependent variable. This study aimed to analyze the 

influence of Coporate Governance Perception Index (CGPI), capital structure and dividend 

policy on firm value. The samples of the research are the companies which fulfill the criteria of 

purposive sampling technique. Only 11 companies fulfill the criteria which are registered as the 

members of Corporate Governance Perception Index (CGPI) and have published financial 

statements (report) on Indonesia Stock Exchange during the period of 2010-2014.  

This research uses multiple linear regression model analysis. The data are analyzed using 

Statistical Package for Social Sciences 22.0 for Windows. The result of multiple linear 

regression analysis shows that Corporate Governance Perception Index (CGPI) has significant 

positive influence on the firm value, and capital structure has no influence on the firm value, 

while the dividend policy has significant positive influence on the firm value. This research is 

expected to have contributed input or feedback on the company to examine further the effects of 

Corporate Governance Perception Index (CGPI), so that the company can optimize its function 

in achieving the company's goal is to increase the value of companies and input to the investor 

as consideration in investing in listed companies in the Indonesia Stock Exchange. 

 

Keywords: Corporate Governance Perception Index (CGPI), capital structure, dividend policy. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, menurut Husnan 

(2015) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. Pandangan investor dalam menilai baik dan buruknya perusahaan 

ditinjau dari nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 

percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di 

masa depan.   

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang 

seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari nilai sahamnya, karena penilaian 

investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang 

ditransaksikan di bursa efek untuk perusahaan yang sudah go public, dalam proses 

memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara pemilik perusahaan 

atau pemegang saham (principal) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (agent) yang 

sering disebut agency problem. Investor berusaha untuk memperoleh informasi yang cukup 

terkait kondisi perusahaan agar pemilik perusahaan dapat memastikan para manajemen 

menggunakan dana hasil investasi dalam proyek perusahaan yang tepat sehingga mendapatkan 

return yang besar dari meningkatnya nilai saham perusahaan, karena itu perlu adanya Corporate 

Governance untuk menyelaraskan kepentingan antara agent dan principal. Good Corporate 

Governance digunakan untuk mengontrol perusahaan agar bertindak bagi para pemangku 

kepentingan, karena Good Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja 

manajemen yang bersih, transparan dan profesional sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan kepercayaan investor.  
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Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik  akan meningkatkan 

kepercayaan investor publik sekaligus akan membangun citra baik perusahaan  di pasar modal 

yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan tersebut, sehingga hal ini tercermin dengan adanya 

tawaran dari lembaga perbankan nasional dan international yang menaruh kepercayaan untuk 

pembiayaan modal kerja dan pengembangan usaha. Struktur modal diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) karena dapat menggambarkan perbandingan antara utang dengan modal 

sendiri sehingga dari informasi tersebut dapat menunjukkan apakah perusahaan didanai lebih 

banyak dari utang atau modal sendiri. Semakin besar DER berarti risiko keuangan perusahaan 

semakin tinggi dan ini dapat menurunkan harga saham di pasar modal dan mengakibatkan nilai 

perusahaan menjadi turun, dengan semakin tinggi utang akan semakin tinggi kemungkinan 

kebangkrutan, oleh karena itu perusahaan yang tinggi utangnya investor akan bereaksi negatif 

dan menjauh sehingga mengakibatkan harga saham turun yang nantinya berakibat pada 

turunnya nilai perusahaan. 

Teori struktur modal pecking order (Hanafi, 2013:313) perusahaan lebih menyukai dana 

internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

Perusahaan dalam mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya dapat 

menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, dividen yang dibagikan 

perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS (Rapat 

Umum Pemegang Saham). Rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) 

menentukan jumlah laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan 

sebagai sumber pendanaan.  

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen menurut (Sutrisno 2013:275) 

memutuskan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi 

semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian dalam bentuk laba ditahan, dalam 

kebijakan dividen terdapat trade off dan merupakan pilihan yang tidak mudah antara 

membagikan laba sebagai dividen atau diinvestasikan kembali. Kebijakan dividen optimal 

adalah kebijakan dividen yang menghasilkan keseimbangan antara dividen saat ini, 

pertumbuhan di masa depan, dan memaksimalkan harga saham perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2006:69). Miller dan Modigliani berpendapat bahwa perubahan harga setelah 

tindakan-tindakan dividen yang diambil sebenarnya menunjukkan bahwa terdapat kandungan 

informasi atau pensinyalan (information signaling content) yang penting di dalam pengumuman 

dividen. Menurut teori information signaling content of dividend, investor akan melihat 

kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan, karena dividen 

yang tinggi dapat mengurangi ketidakpastian dan mengurangi potensi konflik antara manajer 

perusahaan (agent) dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (principal). Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap sikap para investor.  

Sepanjang tahun 2014, kondisi ekonomi global dan kondisi sosial politik ditanah air 

juga sangat mempengaruhi kondisi pasar modal dalam negeri dan pada akhirnya juga berimbas 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia yang juga 

berimbas pada kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan data yang dirilis Biro Pusat Statistik, 

ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan  sebesar 5,1%  pada tahun 2014 

menjadi pertumbuhan yang terendah dalam 5 tahun terakhir dibanding tahun-tahun sebelumnya.  

Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 

(independen) Corporate Governance Perception Index (CGPI), struktur modal, dan kebijakan 

dividen pada nilai perusahaan sebagai variabel terikat (dependen) dengan periode pengamatan 5 

tahun terakhir. Objek penelitian ini adalah perusahaan peserta Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) yang telah mempublikasikan laporan keuangan  di Bursa Efek 

Indonesia sejak periode tahun 2010-2014. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya karena menggunakan tiga variabel bebas  (independen) yaitu: Corporate 

Governance Perception Index (CGPI), struktur modal, dan kebijakan dividen, dengan periode 
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tahun 2010-2014 merupakan periode yang belum pernah disajikan sebagai bahan penelitian 

sejenis serta memberikan gambaran terkini keuangan dari perusahaan. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis pengaruh variabel Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia. (2) Untuk menganalisis pengaruh variabel struktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. (3) Untuk menganalisis 

pengaruh variabel kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia. 

Berdasarkan teori dan uraian sebelumnya maka peneliti mengajukan kerangka pikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 1.  Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (1) H1 : Variabel Corporate Governance Perception Index, berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, (2) H2 : Variabel struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan dan (3) H3 : Variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian yang akan dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kausalitas dengan 

pendekatan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 

sebagai peserta Corporate Governance Perception Index  (CGPI) dan telah mempublikasikan 

laporan keuangannya  di Bursa Efek Indonesia sejak periode tahun 2010-2014. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan rekaman historis 

mengenai laporan keuangan tahunan, profil, dan Score (CGPI)  perusahaan. Data keuangan 

perusahaan yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesian Capital Market 

Electronic Library (ICaMEL) dan hasil informasi oleh Indonesian Institute for Corporate 

Governance  (IICG) setiap tahunnya sejak periode tahun 2010-2014. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara 

data time series dan data cross section. Data dianalisis menggunakan program software 

statistik SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 for Windows yaitu software yang 

berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik dengan basis windows. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai peserta (CGPI) yang 

diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance  (IICG) sejak periode 

tahun 2010-2014 yang terdaftar adalah 61 perusahaan. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling: hanya diperoleh 11 sampel perusahaan.  



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

361 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1  

Proses Pengambilan Sampel 

 
 

Sumber : Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) Data diolah, 2016. 

 

 Konsep dasar definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang 

akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasikan konsep-konsep penelitian menjadi variabel 

penelitian serta cara pengukurannya. 

Tabel 2 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 
Sumber : Data diolah, 2016. 

 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar sebagai peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang

diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sejak periode tahun

2010-2014

61

2 Perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang tidak mempublikasikan laporan

keuangan  di Bursa Efek Indonesia sejak periode tahun 2010-2014

(30)

3 Perusahaan yang tidak membagikan Dividen sejak periode tahun 2010-2014 (20)

Jumlah Sampel Akhir 11

No Variabel Notasi Skala 

Pengukuran 

Sumber

1
 Corporate Governance 

Perception Index ( CGPI )
X1 Rasio

Indonesian Institute for 

Corporate Governance  

(IICG) 

Total Utang

Total Ekuitas

Dividen per lembar saham

Laba bersih per lembar saham

Harga per lembar saham

Nilai buku per lembar saham

Total Ekuitas

Jumlah Saham yang beredar

Pengukuran

DPR =

DER =

PBV =

Nilai buku per 

lembar saham
=

Score CGPI

4 Nilai perusahaan Y

2 Struktur modal X2

3 Kebijakan dividen X3

Rasio

Rasio

Rasio

(Sutrisno, 2013:224)

(Hanafi, 2013:45)  

(Hamidy, 2014)
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

dengan menentukan nilai Y sebagai variabel terikat (dependen) dan untuk menaksir nilai-nilai 

yang berhubungan dengan X  sebagai variabel bebas (independen). Persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (independen)  

yaitu Corporate Governance Perception Index (X1), struktur modal (X2) dan kebijakan dividen 

(X3) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu nilai perusahaan (Y) sehingga  bentuk 

persamaan regresi berganda dengan 3 variabel bebas (independen)  adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  +  e ………………………………..(1) 

Dimana:  

Y : Nilai Perusahaan 

a : Konstanta, b1, b2, b3: Koefisien masing-masing variabel  

X1 : Corporate Governance Perception Index  

X2 : Struktur Modal 

X3 : Kebijakan Dividen 

e  : Standard error    

 Pengujian Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat 

menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi linier 

berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya 

penyimpangan asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi: uji normalitas, 

uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis yang digunakan 

meliputi : uji koefisien determinasi (R²), uji pengaruh simultan (F-test), dan uji parsial (t-test).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran nilai minimun, 

maximum, rata-rata (mean), dan simpangan baku (standart deviasi) dari variabel- variabel yang 

diteliti. Statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 

Deskriptif Variabel Penelitian 

 
Sumber: Data diolah SPSS 22, 2016. 

 

Variabel Corporate Governance Perception Index yang diproksikan dengan score CGPI 

terendah (minimum) terjadi pada tahun 2010 pada PT TIMAH (Persero) Tbk yaitu sebesar 

70,73. Score CGPI tertinggi (maksimum) terjadi pada tahun 2014 pada PT BANK MANDIRI 

(Persero) Tbk  yaitu sebesar 92,88. Variabel struktur modal yang diproksikan dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) terendah (minimum) terjadi pada tahun 2010 pada PT ANEKA 

TAMBANG (Persero) Tbk yaitu sebesar 0,28. Struktur modal tertinggi (maksimum) terjadi 

pada tahun 2011 pada PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yaitu sebesar 11,17. 

Variabel kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) terendah 

(minimum) terjadi pada tahun 2012 pada  PT ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk yaitu  sebesar 

15,01. Kebijakan dividen tertinggi (maksimum) terjadi pada tahun 2010 pada PT JASA 

MARGA (Persero) Tbk yaitu sebesar 60,05. Variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

Price to Book Value (PBV) terendah (minimum) terjadi pada tahun 2013 pada PT BANK 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

CGPI 38 70,73 92,88 84,5597 4,85022

DER 38 ,28 11,17 3,9345 3,81205

DPR 38 15,01 60,05 36,7830 13,03454

PBV 38 ,80 8,31 2,4597 1,38697

Valid N 

(listwise)

38
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TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yaitu sebesar 0,80. Nilai perusahaan tertinggi 

(maksimum) terjadi pada tahun 2010 pada PT TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM 

(Persero) Tbk yaitu sebesar 8,31. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada  agar dapat 

menentukan model analisis yang tepat. Model regresi awal penelitian ini mengalami 

permasalahan dikarenakan belum memenuhi uji asumsi klasik. Permasalahan yang terjadi 

adalah ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Peneliti mengatasi masalah tersebut dengan 

mentrasformasikan variabel ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) seperti yang dianjurkan 

Gujarati (2006:92). Setelah mentrasformasikan data menjadi bentuk logaritma natural, maka 

data tersebut memenuhi uji asumsi klasik. Bentuk model penelitian setelah ditransformasi data 

adalah: 

LnY= b0 + b1 LnX1 + b2 LnX2 + b3 LnX3 + e…………………(2) 

 

Dimana :  

LnY   : Nilai perusahaan  

b0  : Konstanta  

b1, b2, b3 : Koefisien masing-masing variabel  

LnX1   : Corporate Governance Perception Index  

LnX2   : Struktur modal, LnX3 : Kebijakan dividen  

e   : Standard error 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki  distribusi normal. “Suatu data dinyatakan berdistribusi 

normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 

0,05” . Hasil uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,200 karena signifikansi 

lebih dari 0,05 (0,200> 0,05), maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.  

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 

Uji Autokorelasi 

Untuk menganalisis adanya autokorelasi metode pengujian yang sering digunakan 

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai d 

terletak diantara du dan (4-du) jadi: du < d < (4-du), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (uji DW) sebagai 

berikut: Nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,838 lebih besar dari batas du 

yakni 1,449 dan kurang dari (4-du), sehingga nilai du < d < 4-du adalah 1,449 < 1,838< (4-

1,449) = 1,449 < 1,838 < 2,551 jadi dapat dikatakan tidak ada masalah autokorelasi dan asumsi 

diterima. 

Unstandardized Residual

38

Mean ,0000000

Std. Deviation ,37935919

Absolute ,103

Positive ,067

Negative -,103

,103

,200
c,d

b. Calculated from data.

N

Normal Parameters
a,b

Most Extreme 

Differences

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.
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Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 
 

Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran Tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas, jika 

nilai tolerance diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10.   

 

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 
Hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai (VIF) lebih 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model 

regresi karena syarat-syarat uji multikolonieritas sudah terpenuhi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

uji Glejser. Berikut ini hasil uji heteroskedasitisitas: menunjukan nilai signifikansi dari masing-

masing variabel bebas CGPI (X1), struktur modal (X2), dan kebijakan dividen (X3) adalah 

0,770, 0,257 dan 0,898 terhadap variabel ABS_RES lebih dari α = 5%, maka dengan ini dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (independen) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) (X1), struktur modal (X2), dan kebijakan 

dividen (X3) terhadap variabel terikat (dependen) nilai perusahaan (Y). Hasil analisis data 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 ,653
a ,426 ,375 ,39574 1,838

Model Summary
b

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2

b. Dependent Variable: LnY

Tolerance VIF

LnX1 ,703 1,423 tidak terjadi Multikolonieritas

LnX2 ,608 1,645 tidak terjadi Multikolonieritas

LnX3 ,597 1,674 tidak terjadi Multikolonieritas

a. Dependent Variable: LnY

Keterangan

Coefficients
a

Variabel Bebas
Collinearity Statistics

Model t Sig.

(Constant) ,366 ,716

LnX1 -,295 ,770

LnX2 -1,154 ,257

LnX3 ,129 ,898

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ABS_RES



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

365 

dengan regresi linier berganda setelah dilakukan uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 8 berikut 

ini: 

Tabel  8 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh CGPI, Struktur Modal, dan Kebijakan 

Dividen pada Nilai Perusahaan 

 
Sumber: Data diolah SPSS 22, 2016. 

Berdasarkan hasil analis pada Tabel 5.2 maka model persamaan regresi yang dihasilkan 

setelah ditransformasi data adalah:  

LnY= b0 + b1 LnX1 + b2 LnX2 + b3 LnX3 + e………………….(3) 

LnY= -15,267 + 2,815 LnX1 – 0,012 LnX2 + 1,006 LnX3 + e 

Nilai persamaan tersebut berarti: Konstanta (b0) bernilai negatif sebesar -15,267 menyatakan 

bahwa jika nilai variabel independen CGPI (X1), struktur modal (X2), kebijakan dividen (X3) 

sama dengan nol, maka konstanta nilai perusahaan (Y)  akan sebesar -15,267. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan meliputi : uji koefisien 

determinasi (R²), uji pengaruh simultan (F-test), dan uji parsial (t-test). Pengujian 

koefisien regresi bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y) dengan uji koefisien determinasi (R²), 

secara bersama-sama (dengan uji F) maupun secara individual (dengan uji t) sebagai 

berikut: 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2

) 

Hasil uji koefisien determinasi model regresi linier berganda diperoleh nilai Adjusted 

R
2

 adalah sebesar 0,375 atau 37,5% yang artinya pengaruh variabel independen Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) (X1), struktur modal (X2), kebijakan dividen (X3), 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan (Y) sebesar 37,5%. Menunjukkan besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,5%, sisanya 

sebesar 62,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

 

Uji F (Uji Simultan) 
Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel  bebas (independen)  

yang  dimasukkan ke dalam model regresi secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Berdasarkan hasil dari uji ANOVA atau F test, 

menunjukkan angka Fhitung adalah 8,406 dengan angka Sig. 0,000 dan Ftabel sebesar 2,88 dari  

perbandingan Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui bahwa nilai Fhitung ternyata lebih besar dari 

Ftabel (8,406 > 2,88) dan nilai sig. F sebesar 0,000 < 0,05 (berada dibawah 0,05), maka hipotesis 

alternatif (Ha) diterima atau variabel  bebas (independen)  mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikat (dependen). Dengan demikian terbukti bahwa semua  variabel bebas  

(independen) Corporate Governance Perception Index (CGPI) (X1), struktur modal (X2), 

Variabel Terikat Variabel Bebas
Coefficients 

Regresi
t hitung Sig.

LnX1 2,815 2,125 ,041

LnX2 -,012 -0,181 ,857

LnX3 1,006 4,362 ,000

Konstanta                    = -15,267 F hitung          = 8,406

R                                 = ,653
a Sig F              = ,000

b

R Square                     = ,426 F tabel           = 2,88

Adjusted R Square      = ,375 t tabel            = 1,690

LnY
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kebijakan dividen (X3), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(dependen) nilai perusahaan (Y).   

 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel  bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara parsial (individual)  dan menganggap 

variabel terikat  (dependen)  yang lain konstan. Uji t dengan membandingkan antara nilai t-

hitung dan nilai t-tabel dengan kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5%  (α 

=0,05), jika nilai t-hitung > t-tabel dan tingkat signifikansinya < 0,05, maka hipotesis alternatif 

(Ha) diterima atau variabel  bebas (independen)  mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

variabel terikat (dependen) dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil Uji t (Uji Parsial) dapat dilihat 

pada Tabel 9 sebagai berikut: diketahui tidak semua variabel bebas (independen) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat  (dependen). 

 

 

 

Tabel 9 

Hasil Hipotesis Uji t 

Sumber: 

Data diolah SPSS 22, 2016. 

 

Pengaruh Corporate Governance Perception Index (CGPI) terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis (H1) diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dimana koefisien 

regresi variabel CGPI (X1) yaitu bernilai positif sebesar 2,815 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,041 (dibawah signifikansi 0,05) adalah signifikan. Tanda nilai koefisien regresi dalam variabel 

CGPI adalah positif, tanda ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi  score CGPI, maka akan 

semakin tinggi nilai perusahaan. Artinya bahwa setiap peningkatan  score CGPI sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 2,815 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis (H1) yang 

menyatakan bahwa CGPI berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno (2012) menunjukkan GCG 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size dan Leverage pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 

 

Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 
Hipotesis 2 menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan  hipotesis (H2) ditolak. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dimana variabel struktur modal yang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) menunjukkan koefisien regresi variabel struktur modal Debt to Equity Ratio 

(DER) X2 yaitu bernilai negatif sebesar -0,012 dengan nilai signifikansi sebesar 0,857 (di atas 

signifikansi 0,05) adalah tidak signifikan. Hasil analisis hipotesis (H2) ditolak  menunjukkan  

bahwa variabel struktur modal Debt to Equity Ratio (DER) X2 tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecil angka rasio Debt to Equity Ratio 

Variabel Bebas
Coefficients 

Regresi
t hitung t tabel Sig. Keterangan

LnX1 2,815 2,125 1,690 ,041 Signifikan 

LnX2 -,012 -0,181 1,690 ,857  Tidak Signifikan 

LnX3 1,006 4,362 1,690 ,000 Signifikan 

a. Dependent Variable: LnY
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(DER) tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan, artinya besar kecilnya rasio 

utang terhadap ekuitas, tidak berimplikasi pada tinggi rendahnya nilai perusahaan. Dengan 

demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis (H2)  yang menyatakan bahwa struktur modal 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011) yang menunjukkan kebijakan hutang tidak terbukti mempengaruhi nilai 

perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Yulianto, et. all (2014) yang 

menunjukkan  dengan tata kelola perusahaan yang baik struktur modal dari hutang atau non-

utang tidak meningkatkan risiko perusahaan dan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 
Hipotesis 3 menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, bukti empiris dalam penelitian ini menunjukkan  hipotesis (H3) diterima. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji hipotesis dimana  koefisien regresi variabel kebijakan dividen yang 

diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) X3 yaitu bernilai positif sebesar 1,006 adalah 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (di bawah signifikansi 0,05). Tanda nilai 

koefisien regresi dalam variabel DPR adalah positif, tanda ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi DPR, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. Artinya bahwa setiap peningkatan 

kebijakan dividen sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 1,006 

satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dengan demikian hasil penelitian ini 

menerima hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh posistif 

terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro 

(2007) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara kebijakan dividen dengan nilai 

perusahaan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2010) yang menunjukkan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, serta penelitian yang dilakukan 

oleh Rehman (2016) Dividen Payout memiliki hubungan signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan, dan konsisten penelitian yang dilakukan Yulianto, et. all (2014)  kebijakan dividen 

dapat mengurangi masalah keagenan, dan investor di Indonesia lebih menyukai dividen, 

ditandai dengan kesediaan mereka untuk mendapatkan dividen daripada pendapatan modal 

(capital gains). 

 

Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel bebas  (independen) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI), struktur modal, dan kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) nilai perusahaan. Implikasi  dari hasil  

penelitan sebagai berikut :  

Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi empiris bahwa: Corporate Governance 

Perception Index  (CGPI) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) yang baik  akan meningkatkan kepercayaan investor publik 

sekaligus akan membangun citra baik perusahaan  di pasar modal yang dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah mengimplementasikan CGC secara konsisten 

dapat menciptakan nilai bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, dan ternyata lebih 

diminati para investor. Komitmen terhadap peningkatan kualitas GCG terus diupayakan secara 

meluas, berbagai strategi kebijakan dan program yang mendorong implementasi GCG 

digulirkan oleh para pengawas (regulator) maupun organisasi pemerhati GCG untuk 

memastikan implementasi GCG dipenuhi. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang 

upaya pemerintah dalam menegakkan Good Governance pada umumnya di Indonesia. 

Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal berkaitan 

dengan jumlah utang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

Struktur modal menerangkan tentang sumber pendanaan, manajer keuangan perlu 
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mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber pendanaan yang akan dipilih. 

Kebijakan mengenai struktur modal, dalam teori trade-off perusahaan menyeimbangkan 

manfaat dari pendanaan dan utang,  penggunaan utang akan memberikan manfaat sekaligus 

biaya dan risiko. Struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) karena dapat 

menggambarkan perbandingan antara utang dengan modal sendiri, tidak adanya pengaruh 

kebijakan utang dengan nilai perusahaan mengindikasikan bahwa biaya utang maupun biaya 

ekuitas adalah relatif ekuivalen dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau Dividend Payout Ratio 

(DPR)  yaitu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna 

pembiayaan investasi di masa mendatang (Sartono, 2015 : 281).  

 Penelitian ini mendukung teori bird in the hand, pemegang saham lebih menyukai 

dividen tinggi dibandingkan dengan dividen yang akan dibagikan di masa yang akan datang dan 

(capital gains). Pembayaran dividen yang tinggi merupakan hal yang diinginkan oleh investor, 

karena akan mengurangi potensi konflik antara manajer perusahaan (agent) dengan pemilik 

perusahaan atau pemegang saham (principal), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

kandungan informasi atau pensinyalan (information signaling content of dividend) yang penting 

di dalam pengumuman dividen terlihat saat perusahaan meningkatkan pembayaran dividen 

diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang prospek perusahaan yang 

baik dimasa depan, sehingga pembayaran dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Implikasi Manajerial 

Implikasi hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi manajeman perusahaan dalam 

merencanakan dan mengambil berbagai kebijakan keuangan perusahaan, dalam berbagai 

pengambilan kebijakan sebaiknya memperhatikan dan memenuhi prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). Adanya Good Corporate Governance (CGG) yang baik 

merupakan mekanisme alternatif  yang dapat menjadi alat pengendali pada keputusan yang 

diambil oleh perusahaan berdasarkan kepentingan perilaku manajerial dengan 

mempertimbangkan perlindungan terhadap investor dan kreditur. Good Corporate Governance 

(CGG) dapat dijadikan pedoman yang berguna sebagai pengawasan secara efektif sehingga 

dapat tercipta sebuah mekanisme yang check and balance. Pelaksanaan tata kelola perusahaan 

Corporate Governance (CG)  yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (Ltd) dan Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal untuk 

melindungi kepentingan investor dan kreditur.  

Implikasi hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi manajeman perusahaan dalam 

merencanakan dan mengambil kebijakan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan 

(financing) perusahaan berkaitan dengan penentuan sumber-sumber dana yang digunakan untuk 

membiayai usulan-usulan investasi yang telah diputuskan sebelumnya. Kebijakan mengenai 

struktur modal, dalam teori trade-off perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dan 

utang,  penggunaan utang akan memberikan manfaat sekaligus biaya dan risiko. Struktur modal 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) karena dapat menggambarkan perbandingan antara 

utang dengan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan, tidak adanya 

pengaruh kebijakan utang dengan nilai perusahaan mengindikasikan bahwa biaya utang maupun 

biaya ekuitas adalah relatif ekuivalen dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Struktur modal merupakan salah satu keputusan penting manajer keuangan. Tujuan perusahaan 

mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuannya dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha sehingga perusahaan tetap dapat memberikan imbal hasil bagi pemegang 

saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya.  

Implikasi hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi manajeman perusahaan dalam 

merencanakan dan mengambil kebijakan dividen perusahaan. Salah satu kebijakan yang harus 

diambil oleh manajemen adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen optimal adalah kebijakan 
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dividen yang menghasilkan keseimbangan antara dividen saat ini, pertumbuhan di masa depan, 

dan memaksimalkan harga saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2006:69). Dividen yang 

dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS 

(Rapat Umum Pemegang Saham). Rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio 

(DPR) menentukan jumlah laba yang akan dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Keuntungan yang diperoleh pemegang saham akan 

menentukan kesejahteraan para pemegang saham yang menjadi tujuan perusahaan.   

Kebijakan dividen menurut (Sutrisno 2013:275) memutuskan apakah laba yang 

diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk 

dividen dan sebagian dalam bentuk laba ditahan, dalam kebijakan dividen terdapat trade off dan 

merupakan pilihan yang tidak mudah antara membagikan laba sebagai dividen atau 

diinvestasikan kembali. Menurut teori information signaling content of dividend, investor akan 

melihat kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan, karena 

dividen yang tinggi dapat mengurangi ketidakpastian dan mengurangi potensi konflik antara 

manajer perusahaan (agent) dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (principal). Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap sikap para investor. Para pemegang saham memandang negatif terhadap 

perusahaan yang mengurangi dividen, karena mengurangi dividen dapat mereka kaitkan pada 

kesulitan keuangan pada suatu perusahaan yang tentu saja berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penurunan pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek perusahaan yang 

buruk, begitu juga sebaliknya peningkatan pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek 

yang baik sehingga ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Coporate Governance Perception 

Index (CGPI), struktur modal dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Sampel dalam 

penelitian ini hanya perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling: diperoleh 11 

perusahaan  peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang telah 

mempublikasikan laporan keuangan  di Bursa Efek Indonesia sejak periode tahun 2010-2014. 

Hasil  penelitian menunjukkan sebagai berikut :  

Hasil penelitian ini memberikan konfirmasi empiris bahwa semua  variabel Corporate 

Governance Perception Index (CGPI), struktur modal, dan kebijakan dividen,  secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan  peserta Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) yang telah mempublikasikan laporan keuangan  di Bursa 

Efek Indonesia sejak periode tahun 2010-2014.   

Corporate Governance Perception Index  (CGPI) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik  akan meningkatkan 

kepercayaan investor publik sekaligus akan membangun citra baik perusahaan  di pasar modal 

yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah 

mengimplementasikan CGC secara konsisten dapat menciptakan nilai bagi masyarakat, 

pemasok, distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor. Tanda nilai 

koefisien regresi dalam variabel CGPI adalah positif, tanda ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi  score CGPI, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan.  Dengan demikian hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa CGPI berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (DER) karena dapat menggambarkan perbandingan antara utang 

dengan modal sendiri, tidak adanya pengaruh kebijakan utang dengan nilai perusahaan 

mengindikasikan bahwa biaya utang maupun biaya ekuitas adalah relatif ekuivalen dan masing-

masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecil 

angka rasio DER tidak mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan, artinya besar kecilnya 
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rasio utang terhadap ekuitas, tidak berimplikasi pada tinggi rendahnya nilai perusahaan. Dengan 

demikian penelitian ini menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dividen yang 

dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS 

(Rapat Umum Pemegang Saham). Kebijakan dividen berpengaruh terhadap sikap para investor. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen, dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi atau pensinyalan (information signaling 

content of dividend) yang penting di dalam pengumuman dividen terlihat saat perusahaan 

meningkatkan pembayaran dividen diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen 

tentang prospek perusahaan yang baik dimasa depan, sehingga pembayaran dividen dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Tanda nilai koefisien regresi dalam variabel DPR adalah positif, 

tanda ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio DPR, maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

Saran 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi input atau masukan pada perusahaan 

untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh  Corporate Governance Perception Index 

(CGPI), sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang telah mengimplementasikan CGC secara 

konsisten dapat menciptakan nilai bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, dan 

ternyata lebih diminati para investor. Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu 

sistem yang berguna untuk mengatur pengelolaan dan tata pengawasan di dalam perusahaan 

yang  digunakan untuk mengontrol perusahaan agar bertindak bagi para pemangku kepentingan, 

karena Good Corporate Governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang 

bersih, transparan dan profesional  bagi para stakeholders  sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan kepercayaan investor, yang berdampak secara langsung bagi kelangsungan 

usaha perusahaan. 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor, sebagai bahan pertimbangan 

dalam berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebaiknya memilih 

perusahaan yang telah mengimplementasikan  Good Corporate Governance  (CGC) secara baik 

dan konsisten. Good Corporate Governance (GCG) dapat dijadikan pedoman yang berguna 

sebagai pengawasan secara efektif sehingga dapat tercipta sebuah mekanisme yang check and 

balance. Good Corporate Governance (CGG)  merupakan  alternatif  yang dapat menjadi alat 

pengendali pada keputusan yang diambil oleh perusahaan berdasarkan kepentingan perilaku 

manajerial dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap investor dan kreditur. Para 

investor sebaiknya selektif dengan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

melalui informasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan salah satunya berasal dari 

laporan keuangan. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dalam 

melakukan berbagai analisis terkait dengan keputusan untuk menanamkan modalnya, 

dibutuhkan informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu yang akan mendukung investor 

dalam mengambil keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai yang 

diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan faktor internal perusahaan sebagai variabel bebas 

(independen) yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu Corporate Governance Perception 

Index (CGPI), struktur modal, dan kebijakan dividen. Bagi penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan menggunakan data, proksi, metode analisis, dan periode waktu 

yang berbeda dengan jumlah objek penelitian yang lebih besar mengingat pesatnya 

perkembangan pasar modal di Indonesia.  
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ABSTRAK 

Tujuan studi ini adalah : Pertama, untuk menemukan pengaruh kepemimpinan pelayanan 

terhadap kinerja dosen; Kedua, untuk menemukan  pengaruh komitmen afektif  terhadap kinerja 

dosen; Ketiga, untuk menemukan  pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja dosen; Keempat, 

untuk menemukan pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kualitas pelayanan dosen; 

Kelima, untuk menemukan  pengaruh komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan dosen; 

Keenam, untuk menemukan  pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan dosen; dan 

Ketujuh, untuk menemukan  pengaruh kinerja dosen terhadap kualitas pelayanan dosen di FKIP 

UNLAM Banjarmasin. 

Rancangan penelitian yang dipakai adalah explanatory research dengan populasi sebanyak 

205 orang dosen. Teknik sampling yang digunakan adalah proportionate stratified random 

sampling. Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Solvin. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknis analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) melalui paket program komputer Partial Least Squares 

(PLS). 

Hasil penelitian menunjukkan bahawa : Hipotesis Pertama, Kepemimpinan Pelayanan 

Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dosen di FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, 

artinya terdapat pengaruh kepemimpinan pelayanan terhadap kinerja dosen; Hipotesis Kedua, 

Komitmen Afektif  Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dosen di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin, ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh komitmen afektif  terhadap kinerja dosen; 

Hipotesis Ketiga, Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Dosen di FKIP 

UNLAM  Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja dosen; 

Hipotesis Keempat, Kepemimpinan Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas 

Pelayanan Dosen di  FIKP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh 

kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan; Hipotesis Kelima,  Komitmen Afektif  Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Kualitas Pelayanan Dosen di  FIKP UNLAM Banjarmasin, diterima, 

artinya terdapat pengaruh komitmen afektif  terhadap kualitas pelayanan; Hipotesis Keenam, 

Motivasi Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Pelayanan Dosen Di  FKIP UNLAM 

Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh motivasi kerja  terhadap kualitas pelayanan; 

Hipoteisis Ketujuh,  Kinerja Dosen Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Pelayanan di  

FKIP UNLAM Banjarmasin, diterima, artinya terdapat pengaruh kinerja  terhadap kualitas 

pelayanan. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan Pelayanan, Komitmen Afektif, Motivasi Kerja,  Kinerja Dosen, 

dan Kualitas Pelayanan 
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OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI LEMBAGA 

ZAKAT DAERAH: PENDEKATAN SWOT (STRENGHT, 

WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT) ANALYSIS 
 

Tika Widiastuti
1
, Imron Mawardi

2 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Airlangga1,2 

widasus@yahoo.com1, ronmawardi@gmail.com2 

 

ABSTRAK 

Potret pengelolaan dana zakat khususnya di sejumlah lembaga zakat dinilai belum optimal. 

Hal ini terlihat pada realisasi penerimaan zakat yang maih jauh dari potensinya. Tujuan dari 

zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan sumbangan harta kemudian menjadikannya kumpulan 

harta kekayaan yang tidak produktif, melainkan zakat harus menjadi sumber dana produktif 

untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Beberapa negara yang lembaga zakatnya sudah maju, 

zakat dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Saat ini masing-masing lembaga zakat 

berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi dalam pemberdayaan dana zakat. Pemberdayaan 

zakat di lembaga zakat secara tepat akan meningkatkan dayaguna dari zakat tersebut, tidak 

hanya dilingkup untuk sarana peribadatan namun mampu meningkatkan kemandirian mustahiq.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana zakat  di 

lembaga zakat daerah: pendekatan SWOT (strenght, weakness, opportunity, threat) analysis.   

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif 

dipergunakan untuk menjelaskan optimalisasi pengelolaan dana zakat di lembaga zakat. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan dana zakat, SWOT, Lembaga Zakat Daerah 

 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.. Potensi dana 

zakat berdasarkan hasil penelitian BAZNAS pada tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 

tidak kurang dari 217 triliun atau 3,40% dari total PDB di Indonesia bahkan Rajasa dalam 

BAZNAS (2013:7) menambahkan bahwa jika potensi dana zakat ini digabungkan dengan 

potensi dana infak, sedekah, dan wakaf maka dana yang terkumpul dapat mencapai 868 triliun.  

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang 

bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-

orang kaya (Ali, 2012:51). Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah pada QS. At-

Taubah:103 bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk memungut zakat dari orang-orang 

kaya. Dan juga perintah Nabi Muhammad kepada Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman untuk 

menarik zakat dari orang-orang kaya disana dan mendistribusikannya kepada orang-orang fakir-

miskin diantara mereka (HR. Bukhari).  

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini menurut Ali (2012:52) 

dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati 

bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena 

menerima pembagian zakat. Apabila negara tidak memiliki lembaga pengumpulan zakat sendiri, 

pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan misalnya oleh badan-badan hukum swasta 

dibawah pengawasan pemerintah (Qardhawi dalam A.A. Basyir, 1978:39-40). 

Peran negara atau pemerintah dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting mengingat 

urgensi zakat dalam upayanya mendistribusikan sumber daya antar golongan dan sebagai salah 

mailto:widasus@yahoo.com1
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satu instrumen pengentasan kemiskinan. Peran pemerintah dalam konteks ini menurut Duka 

(2014:1) mencakup antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan bersama lembaga 

legislatif dan penyusunan regulasi-regulasi teknis untuk optimalisasi pengelolaan zakat. Selain 

itu, pemerintah juga berfungsi memfasilitasi pembentukan badan atau lembaga yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi badan tersebut. 

Pada tahun 2001 Departemen Agama RI membentuk Direktorat Pengembangan Zakat 

dan Wakaf melalui Keputusan Menteri Agama RI no. 1/2001 untuk memperkuat institusi zakat 

dan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Peraturan ini menjelaskan mengenai ketentuan 

pengelolaan dan pengempulan zakat, pembinaan lembaga pengelola zakat. 

Setiap BAZ maupun LAZ membutuhkan sebuah rencana strategis dalam sistem 

manajemennya. Rencana strategis diperlukan untuk menentukan sebuah strategi maupun arahan, 

serta dalam hal pengambilan keputusan dari setiap kegiatan organisasi (pengalokasian sumber 

daya baik dana maupun sumber daya manusia). Perencanaan strategis yang dimiliki oleh sebuah 

OPZ dapat digunakan untuk mengetahui proyeksi kondisi pada masa depan. 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur merupakan badan amil milik 

pemerintah yang berupaya menggalang dana ZISWAF yang ada di masyarakat pada khususnya 

yang berada di wilayah Jawa Timur. Selain itu juga dikarenakan BAZNAS memiliki kedudukan 

yang sangat strategis yakni sebagai mediator antara muzakki dengan mustahiq, sehingga sangat 

diperlukan langkah-langkah strategis dalam setiap kegiatannya sebagai upaya pencapaian tujuan 

zakat itu sendiri. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat di lembaga 

zakat daerah dengan pendekatan SWOT Analysis ? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Dasar Zakat 

Zakat secara bahasa berarti bersih, tumbuh, berkah, dan pujian(Abu Muhammad, tt:5). 

Istilah zakat dengan makna tersebut juga tersebut dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Istilah yang 

lebih tepat untuk kata zakat menurut keumumannya ialah yang berarti bertambah dan tumbuh 

(Nafik, tt:2). Kata zakat di dalam Al-Qur’an tersebut pada beberapa surat di dalam Al-Qur’an 

yakni Surat Al-Baqarah:43 dan 110, At-Taubah: 5, 60, dan 103, Asy-Syams: 9 juga pada salah 

satu hadits dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Islam 

dibangun di atas lima (dasar) yaitu: 1) kesaksian bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi 

dengan benar selain Allah, 2) mendirikan sholat, 3) menunaikan zakat, 4) puasa di bulan 

Ramadhan, dan 5) haji ke Baitullah.” (Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhori No. 8 dan Muslim No. 6) 

Sedangkan definisi zakat secara istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta tertetu untuk 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah ditentukan syariat Islam (Wibisono, 2015:1). Menurut Qardhawi dalam Mardani 

(2011:345) bahwa yang dimaksud zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 

tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang 

muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya. 

 

Konsep Lembaga Zakat 

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin (2002:125) menyatakan bahwa Al- Amil adalah orang-

orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan 

mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang 

berhak menerimanya. Peran amil tersebut saat ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat atau 
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Lembaga Amil Zakat. Menurut Ad Dimasyqi (2005:279), pengertian amil zakat menurut 

terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur 

urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan pengertian lembaga dan pengertian amil zakat sebelumnya maka yang 

dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh 

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat. Allah Subhanahu wata’ala  telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk 

mengumpulkan zakat dari para muzakki dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan 

golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT 

di dalam Al-Qur‟an sebagai berikut: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]:103) 

 

Konsep Dasar Strategi 

Rangkuti (2013:3) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu alat untuk mencapai 

tujuan. Strategi berasal dari kata Yunani Kuno yaitu strategos yang mempunyai konotasi 

militer, yaitu suatu penerapan seni dari ilmu berperang dengan mengerahkan kekuatan militer 

untuk mengalahkan musuh atau memperkecil efek dari kekalahan. 

Strategi adalah merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil yang diinginkan 

berdasarkan kondisi dan struktur yang berlaku. Pada prinsipnya stratei dapat dikelompokkan 

berdasarkan tuga tipe strategi, yaitu: (Rangkuti, 2013:7) 

1. Strategi Manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan 

orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya, strategi pengembangan produk, 

strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai 

keuangan, dan sebagainya. 

2. Strategi Investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, Misalnya, apakah 

perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan 

penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau 

strategi divestasi, dan sebagainya. 

3. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini 

berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemsaran, strategi 

produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang 

berhubungan dengan keuangan. 

 

Konsep dan Peran Zakat dalam Perekonomian 

Mekanisme pasar yang tidak terdistorsi akan menghasilkan tingkat output yang efisien. 

Akan tetapi, mekanisme pasar ini tidak bisa menjamin output akan terdistribusi secara merata. 

Karena itu, perlu mekanisme lain di luar pasar untuk memperbaiki kondisi distribusi output. 

Mekanisme non pasar itu dapat bersifat paksa (coercive) maupun sukarela (voluntary). 

Mekanisme distribusi paksa ini berupa upaya pemerintah untuk melakukan distribusi.  

Mekanisme pasar sebenarnya bersifat sukarela, tetapi mensyaratkan timbal balik. Mekanisme 

sukarela non pasar adalah filantrofi, yakni pemberian yang tidak mengharapkan timbal balik. 

Dorongan untuk melakukan filantrofi bisa dari etika moral maupun dari norma agama. Semua 

agama menganjurkan aktivitas filantrofi.  

Islam selain menganjurkan filantrofi juga memiliki instrumen unik yang lebih mendekati 

mekanisme distribusi paksa, yakni zakat. Islam mewajibkan pemeluknya yang memiliki harta 

pada jumlah tertentu untuk membayar zakat (Nasution, 2006). Zakat berasal dari bahasa Arab 
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dengan mashdar zaka syai’un, yakni tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan kewajiban 

individual bagi pemeluk agama Islam yang memenuhi kepemilikan harta atau pendapatan pada 

tingkat tertentu (nishab) (Chapra, 2000). Zakat bahkan termasuk salah satu dari lima rukun 

Islam, yang tanpa salah satunya keislaman seseorang menjadi batal. Akan tetapi, pada 

praktiknya zakat ini masih belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh umat Islam. 

Indikatornya adalah pengumpulan zakat yang masih jauh lebih kecil daripada potensinya. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana zakat di 

lembaga zakat daerah dengan pendekatan SWOT Analysis 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, 

antara lain : 

1. Bagi akademisi: Penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah ilmu pengetahuan, 

informasi terbaru dan kajian lebih mendalam terutama terkait bidang ekonomi Islam yaitu 

ekonomi zakat. 

2. Bagi lembaga zakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

pihak lembaga zakat terkait model pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah  (ZIS) yang 

diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. 

3. Bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, 

khususnya lembaga zakat dalam pengambilan kebijakan terkait meningkatkan kinerja 

ekonomi lembaga zakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penjelasan yang 

telah dipaparkan di latar belakang masalah hingga merujuk pada rumusan masalah, serta tujuan 

penelitian, maka peneliti menggunakan model penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

membuat kajian mendalam dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Yin 

(2006:18) “suatu penelitian empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan 

nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas dan 

multisumber yang digunakan”.  

Semua data yang telah diolah akan dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Analisis yang digunakan adalah membandingkan suatu temuan dengan kajian proporsi yang 

telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari perbandingan tersebut untuk menganalisis data studi kasus 

dengan cara membuat suatu penjelasan terhadap kasus yang bersangkutan dan membuktikan 

proporsi yang telah dibuat. Hasil dari penelitian ini akan dikaji di bab pembahasan dengan cara 

membahas hasil wawancara dengan informan dan data-data lain yang diperoleh untuk 

mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat di lembaga zakat daerah dengan 

pendekatan SWOT Analysis ? 

Prosedur Pengambilan Data 

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris 

dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a. Proses memasuki lokasi penelitian (getting in) 

Dalam tahap ini peneliti menemui pejabat yang berwenang dengan disertai surat ijin 

penelitian untuk menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, agar terjalin hubungan baik 
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berlandaskan pada etika dan simpatik, sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara 

peneliti dan informan dan dengan bertutur kata yang sopan dan berprilaku wajar. 

b. Ketika berada di lokasi penelitian (Getting a long) 

Dalam tahap ini peneliti membaur dengan situasi tempat yang diteliti dan melakukan 

hubungan secara pribadi untuk menjaga keakraban dengan informan, peneliti mengikuti 

seluruh ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian, 

c. Mengumpulkan data (logging the data) 

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: 

d. Wawancara mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara dilakukan baik secara terbuka dan tersetruktur serta pertanyaan yang terfokus 

pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. 

Keterbukan yang mengarah pada ke longgaran informasi akan mampu mengorek. 

e. Observasi 

Teknik observasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal 

maupun informal digunakan untuk mengamati berbagai kegiatan dalam pemberdayaan 

zakat oleh lembaga zakat di Jawa Timur.  

f. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa syarat-syarat, keputusan-

keputusan arsip dan dokumen-dokumen dari lembaga pengelola zakat dan lembaga lainnya 

yang ada relevansinya dengan kebutuhan data yang diambil peneliti. 

 

Bagan Alur Penelitian 
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PEMBAHASAN 

Analisis Hasil 

Peran zakat dalam perekonomian berkaitan dengan sifat ibadah zakat yang berkaitan 

dengan harta umat Islam. Zakat dalam perekonomian dapat diibaratkan sebagai suatu 

mekanisme redistribusi harta dari golongan muzakki kepada mustahik. Sebagaimana diketahui, 

mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat yang mencakup delapan golongan, yaitu 

fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang terlilit utang), fi 

sabilillah (aktivitas di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Urutan 

mustahik di atas menunjukkan adanya prioritas penyaluran zakat ditinjau dari perspektif sosio-

ekonomi, dengan golongan fakir dan miskin menjadi golongan yang perlu mendapatkan 

prioritas utama penyaluran dan pendayagunaan zakat. 

Peran zakat dalam menggerakkan perekonomian dan mentransformasi akhlak umat 

membutuhkan sinergi di antara para pemangku perzakatan. Salah satunya adalah kolaborasi 

antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan kampus. LAZ sebagai praktisi bidang zakat 

membutuhkan kampus untuk menyediakan kajian-kajian akademis sebagai bahan evaluasi dan 

memberikan ide baru bagi LAZ untuk mengembangkan program-program yang dijalankan 

LAZ. Di sisi lain, kampus memerlukan LAZ untuk menyediakan pegalaman pengelolaan zakat 

yang bersifat empiris untuk menjadi bahan kajian, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

kampus. Hal ini tidak terlepas dari peran kampus untuk menjalankan Tri Dharma Perguran 

Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi yang perlu digagas 

pula adalah sinergi antara LAZ dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Pada satu sisi, LAZ sebagai 

lembaga sosial pada dasarnya adalah terkait dengan fungsi sosial BMT yang berwujud Baitul 

Mal. LAZ dan Baitul Mal dapat bersinergi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari 

anggota BMT dan memproduktifkan dana sosial dari LAZ melalui Baitul Tamwil dari BMT. 

Upaya sinergi di antara pemangku kepentingan perzakatan tentu harus memperhatikan 

karakteristik dan kondisi LAZ yang dicerminkan oleh SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

and Threat). Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan BAZ dan LAZ-LAZ di 

Kota Surabaya, analisis SWOT dari BAZ dan LAZ-LAZ di Kota Surabaya adalah sebagai 

berikut: 

1. Strength (Kekuatan) 

Salah satu kekuatan dari LAZ-LAZ di Kota Surabaya adalah setiap LAZ memiliki “gen” 

atau ciri khas masing-masing. Ada LAZ yang berfokus pada pemberdayaan yatim, fokus 

pada qurban dan aqiqah, dan lainnya. Segmentasi fokus dari LAZ adalah sebuah 

konsekuensi logis karena LAZ belum mampu secara individu membina seluruh ashnaf 

sehingga segmentasi fokus LAZ diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat oleh 

LAZ. LAZ sebagai sebuah lembaga sosial juga berperan untuk mewadahi kebutuhan 

muzakki untuk beramal sosial sehingga niat muzakki menjadi lebih bersih dan mustahik 

dapat diberdayakan melalui program-program pemberdayaan. Kekuatan LAZ ini akan 

semakin meningkat seiring pertambahan usia dari LAZ tersebut sebagai wujud akumulasi 

pengalaman LAZ dalam mengelola zakat dan berinteraksi dengan masyarakat, baik 

muzakki maupun mustahik pada bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi. Zakat sebagai 

core competence juga menjadi sumber kekuatan utama LAZ untuk dapat memberdayakan 

masyarakat secara sosial dan ekonomi serta menumbuhkan moral luhur di masyarakat. 

Selain itu, lembaga pengelola zakat khususnya yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) 

mendapatkan sokongan berupa penyisihan sejumlah dana APBD untuk dikelola oleh BAZ. 

Kondisi tersebut ditunjang oleh tersebarnya BAZ di sejumlah kota. 

2. Weakness (Kelemahan) 
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Sejumlah kelemahan masih ditemui dalam pengelolaan oleh LAZ-LAZ di Kota Surabaya. 

Yang pertama adalah konsolidasi antar LAZ dan antar instrumen. Selama ini, terlihat 

bahwa setiap LAZ berjalan sendiri-sendiri dan setiap instrumen, yakni zakat, infak dan 

wakaf belum disinergikan dalam pemberdayaan umat sehingga dampak pemberdayaan bagi 

masyarakat belum optimal. Hal ini memberikan dampak pada pelayanan muzakki yang 

masih dirasakan kurang. Kelemahan kedua adalah adanya jeda waktu antara penerimaan 

dana zakat dengan penyaluran. Hal ini dikarenakan adanya upaya untuk memproduktifkan 

dana zakat dalam rangka memberikan dampak yang lebih optimal bagi mustahik. Kondisi 

tersebut akan semakin buruk apabila LAZ masih menemui permasalahan teknis serta 

adanya disparitas antara LAZ yang “senior dan junior” sehingga tanpa sinergi antar LAZ, 

biaya operasional LAZ secara individu akan menjadi besar program LAZ menjadi tidak 

optimal dan inefisien. Kinerja LAZ yang tidak optimal salah satunya diakibatkan kualitas 

SDM di dalam LAZ yang masih belum ideal sehingga mempengaruhi kinerja LAZ. 

Kelemahan berikutnya adalah vakumnya BAZ di sejumlah kota, termasuk Surabaya 

sehingga tidak ada koordinator pengelola zakat di Surabaya yang di daerah diperankan oleh 

BAZ kota. 

3. Opportunity (Peluang) 

Terdapat sejumlah peluang bagi LAZ-LAZ di Kota Surabaya dalam upaya 

mengoptimalkan perzakatan. Pertama adalah tentu saja besarnya jumlah penduduk muslim 

di Indonesia tentu merupakan sebuah potensi pengumpulan zakat yang sangat besar bagi 

LAZ. Selain itu, besarnya jumlah penduduk juga menunjukkan besarnya potensi sasaran 

program yang dijalankan LAZ. Peluang LAZ berikutnya adalah adanya sejumlah daerah 

yang memiliki mustahik yang tidak tergolong namun sulit mendapat layanan keuangan dari 

perbankan sehingga LAZ dalam menjalankan program pemberdayaan tidak perlu 

melakukannya dari titik 0 akan tetapi dapat disinergikan dengan KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat). Selain itu, LAZ-LAZ yang saat ini telah banyak bermunculan juga ditopang 

oleh kesadaran masyarakat untuk mulai membayar zakat melalui LAZ sehingga setiap 

tahun, LAZ dapat bertumbuh dari sisi aset maupun program. Hal ini tidak terlepas dari 

maraknya gaya hidup Islami yang mendorong kesadaran berzakat masyarakat. Peluang lain 

yang dapat dioptimalkan oleh LAZ adalah kemunculan teknologi informasi yang dapat 

memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. LAZ dapat mengoptimalkan peran teknologi 

informasi untuk menjaring muzakki dan memudahkan penerimaan dari para muzakki. 

Adanya Forum Zakat (FoZ) sebagai wadah para LAZ juga dapat menjadi peluang untuk 

mendorong sinergi antar LAZ dari sisi pemetaan muzakki dan mustahik serta sinergi 

program antar LAZ. 

4. Threat (Ancaman) 

Dalam upaya optimalisasi zakat oleh para LAZ, terdapat sejumlah ancaman yang perlu 

diperlukan LAZ-LAZ. Ancaman pertama adalah masih adanya friksi di kalangan umat 

Islam sehingga pemahaman dan praktik zakat yang berjalan menjadi tidak optimal karena 

adanya perbedaan pendapat ataupun praktik sejumlah lembaga nirlaba mengatasnamakan 

Islam namun menunjukkan penyimpangan. Kondisi pengelolaan zakat yang tidak optimal 

tersebut juga didorong fakta bahwa setiap daerah memiliki kultur berbeda, termasuk dalam 

penerimaan dan penyaluran zakat. Hal inilah yang dapat menghambat adanya sinergi 

program antar LAZ dan menjadikan masyarakat yang tergolong muzakki tidak berzakat 

melalui LAZ. Meskipun mulai banyak muzakki berzakat melalui LAZ, namun suatu hasil 

studi menunjukkan 8 dari 10 muzakki masih belum berzakat melalui LAZ. Apabila 

program LAZ dianggap tidak jelas sasarannya oleh muzakki, maka muzakki cenderung 

tidak berdonasi melalui LAZ tersebut. Ancaman yang hadir bagi LAZ adalah tidak semua 

muzakki memahami kebutuhan mustahik di lapangan, misalkan donasi bagi asuransi bagi 

dhuafa tergolong minim. Ancaman lainnya bagi LAZ adalah minimnya dukungan dari 

pemerintah bagi LAZ/BAZ. Dukungan pemerintah yang minim ditunjukkan dengan 

dukungan pemerintah melalui Kemenag masih dirasakan hanya sekedar memenuhi 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

380 

kewajiban penyaluran anggaran semata. Selain itu, penegakan hukum atas ketentuan dalam 

UU Zakat masih menunjukkan bahwa pemerintah belum menegakkan aturan tersebut pada 

masjid-masjid maupun oknum yang mengumpulkan dana sosial dari masyarakat tanpa izin 

legal sehingga hal ini menjadikan pengelolaan zakat tidak didukung ketegasan regulasi. 

Regulasi zakat yang ada saat ini juga dirasakan tidak dirasakan sesuai dengan sesuai LAZ 

di lapangan sehingga perlu ada evaluasi kebijakan zakat saat ini. Pemerintah juga minim 

dukungan bagi BAZ/LAZ dalam rangka melakukan dengan lembaga-lembaga pemerintah 

seperti Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD dan lainnya. Padahal sinergi LAZ dengan 

lembaga lainnya penting dalam rangka mengembangkan eksistensinya. Bagi LAZ, 

pemerintah juga minim dalam mengedukasi masyarakat untuk berzakat melalui lembaga 

sehingga masih ditemukan banyak muzakki yang berzakat melalui LAZ resmi dan potensi 

zakat yang besar tidak terkumpul maksimal. 

 

Ringkasan dari analisis SWOT antar LAZ ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis SWOT BAZ dan LAZ-LAZ di Jawa Timur 
No. Strength Weakness Opportunity Threat 

1 Setiap LAZ memiliki 

“gen” atau ciri khas 

yang ditunjukkan 

segmentasi sasaran 

Sinergi antar LAZ 

masih minim 

Jumlah penduduk 

muslim yang besar 

merupakan potensi 

penerimaan zakat 

maupun potensi 

penerima program 

LAZ yang besar 

Friksi di kalangan 

umat Islam 

2 Segmentasi fokus LAZ 

akan mengoptimalkan 

peran pemberdayaan 

zakat oleh LAZ 

Konsolidasi antar 

instrumen filantropi 

Islam, yakni zakat, 

infak dan wakaf 

masih minim 

Tidak seluruh 

mustahik perlu 

diberdayakan dari 

titik 0 

Praktik lembaga 

nirlaba dan oknum 

yang mengumpulkan 

dana sosial secara 

menyimpang 

menjatuhkan citra LAZ 

legal 

3 LAZ membantu 

pemenuhan kebutuhan 

muzakki untuk beramal 

sosial. 

Pelayanan bagi 

muzakki masih 

dirasakan belum 

optimal 

Gaya hidup Islami 

mendorong kesadaran 

berzakat masyarakat 

Hasil studi 

menunjukkan 

mayoritas muzakki 

belum berzakat melalui 

LAZ 

4 LAZ memiliki zakat 

sebagai core 

competence sebagai 

instrumen peningkatan 

ekonomi dan moral 

umat. 

masyarakat. 

Adanya jeda waktu 

antara penerimaan 

zakat dan penyaluran 

karena program 

pemberdayaan 

Teknologi Informasi 

dapat mendorong 

efisiensi dan 

kemudahan 

penerimaan dan 

penyaluran zakat 

Keberpihakan politik 

pemerintah belum 

ditunjukkan secara 

optimal pada bidang 

perzakatan 

5 Pengalaman LAZ 

seiring waktu akan 

meningkatkan kekuatan 

LAZ tersebut 

Disparitas LAZ 

junior dan LAZ 

senior 

Forum Zakat (FoZ) 

dapat menjadi wadah 

untuk mendorong 

sinergi antar LAZ 

Edukasi pemerintah di 

bidang zakat kepada 

masyarakat masih 

minim 

6 Adanya diversifikasi 

program pada BAZ dan 

sejumlah LAZ 

Biaya operasional 

LAZ secara individu 

tinggi sehingga 

program LAZ 

menjadi tidak optimal 

dan inefisien 

BAZ berdasarkan 

ketentuan UU Zakat 

No. 23 tahun 2011 

merupakan 

koordinator LAZ-

LAZ sehingga dapat 

mendorong sinergi 

Ketegasan penegakan 

regulasi UU Zakat oleh 

pemerintah belum 

tegas kepada semua 

pihak 
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pada suatu program 

prioritas 

7 Amil Zakat khususnya 

yang berbentuk BAZ 

mendapatkan sokongan 

dana dari APBD 

Kualitas SDM LAZ 

masih rendah dan 

berpengaruh pada 

kualitas layanan LAZ 

 Regulasi zakat yang 

ada saat ini dianggap 

tidak sesuai dengan 

kondisi di lapangan 

saat ini  

8 BAZ sebagai amil 

zakat pemerintah mulai 

hadir di sejumlah kota 

SDM Amil minim 

pendidikan keamilan 

dan berpola pikir 

individu 

 Ketentuan pidana bagi 

muzakki pengemplang 

zakat belum ada 

9 BAZ mendapatkan 

legalitas dan dukungan 

dari Pemprov Jatim dan 

Kemenag 

SDM BAZ banyak 

yang ex-officio 

sehingga tidak fokus 

di BAZ saja 

 Minim sokongan 

pemerintah dalam 

membuka sinergi 

dengan lembaga 

pemerintah seperti 

PTN, BUMN/BUMD 

10 BAZ adalah 

koordinator bagi LAZ-

LAZ dan dibantu UPZ 

SDM Amil minim 

penghargaan 

sehingga minim 

motivasi 

 Perbedaan kultur antar 

daerah, termasuk 

terkait zakat 

11  Vakumnya BAZ Kota 

Surabaya sehingga 

tidak ada koordinator 

bagi amil-amil zakat 

di Kota Surabaya 

 Hubungan BAZNAS 

Pusat dan daerah yang 

bersifat instruktif dapat 

bersinggungan dengan 

perbedaan kondisi di 

tiap daerah 

12  Ketiadaan data 

muzakki dan 

mustahik beserta 

pemetaannya 

  

Sumber: FGD dengan BAZ dan LAZ-LAZ di Kota Surabaya 

 

Tindak lanjut dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya adalah dengan 

melakukan pembobotan atas faktor-faktor internal dan eksternal yang telah disebutkan di atas. 

Pembobotan tersebut dibagi jenis, yaitu: 

1. Pembobotan Internal Strategy Factor Analysis System (IFAS), yaitu pembobotan atas 

faktor-faktor internal yang tergolong sebagai kekuatan dan kelemahan lembaga. 

2. Pembobotan External Strategy Factor Analysis System (EFAS), yaitu pembobotan 

atas faktor-faktor eksternal yang tergolong sebagai peluang dan ancaman bagi 

lembaga. 

Hasil pembobotan IFAS dari LAZ dan BAZ di Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Internal Strategy Factor Analysis System (IFAS) BAZ dan LAZ Jawa Timur 

Faktor Internal Strategi Bobot Rating Bobot X Rating 

Kekuatan: 

 Setiap LAZ memiliki “gen” atau 

ciri khas yang ditunjukkan 

segmentasi sasaran. 

 Segmentasi fokus LAZ akan 

mengoptimalkan peran 

pemberdayaan zakat oleh LAZ. 

 LAZ membantu pemenuhan 
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kebutuhan muzakki untuk beramal 

sosial. 

 LAZ memiliki zakat sebagai core 

competence sebagai instrumen 

peningkatan ekonomi dan moral 

umat. 

 Pengalaman LAZ seiring waktu 

akan meningkatkan kekuatan LAZ 

tersebut 

 Adanya diversifikasi program pada 

BAZ dan sejumlah LAZ 

 Amil Zakat khususnya yang 

berbentuk BAZ mendapatkan 

sokongan dana dari APBD 

 BAZ sebagai amil zakat pemerintah 

mulai hadir di sejumlah kota 

 BAZ mendapatkan legalitas dan 

dukungan dari Pemprov Jatim dan 

Kemenag 

 BAZ adalah koordinator bagi LAZ-

LAZ dan dibantu UPZ 
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Total Kekuatan 0,45  1,33 

Kelemahan: 

 Sinergi antar LAZ masih minim 

 Konsolidasi antar instrumen 

filantropi Islam, yakni zakat, infak 

dan wakaf masih minim 

 Pelayanan bagi muzakki masih 

dirasakan belum optimal 

 Adanya jeda waktu antara 

penerimaan zakat dan penyaluran 

karena program pemberdayaan 

 Disparitas LAZ junior dan LAZ 

senior 

 Biaya operasional LAZ secara 

individu tinggi sehingga program 

LAZ menjadi tidak optimal dan 

inefisien 

 Kualitas SDM LAZ masih rendah 

dan berpengaruh pada kualitas 

layanan LAZ 

 SDM Amil minim pendidikan 

keamilan dan berpola pikir individu 

 SDM BAZ banyak yang ex-officio 

sehingga tidak fokus di BAZ saja 

 SDM Amil minim penghargaan 

sehingga minim motivasi 

 Vakumnya BAZ Kota Surabaya 

sehingga tidak ada koordinator bagi 

amil-amil zakat di Kota Surabaya 
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 Ketiadaan data muzakki dan 

mustahik beserta pemetaannya 

0,03 

 

 

0,04 

2 

 

 

3 

0,06 

 

 

0,12 

Total Kelemahan 0,55  1,63 

Total 1,0  2,96 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

 

Berdasarkan pembobotan IFAS di atas, terlihat bahwa segmentasi fokus BAZ/LAZ 

adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh BAZ/LAZ dengan bobot mencapai 0,08. Sementara 

itu, kelemahan terbesar BAZ/LAZ di Jawa Timur terdapat pada kualitas SDM amil yang rendah 

dengan bobot mencapai 0,09 dan menjadi faktor internal dengan daya tarik yang besar mencapai 

0,27. Total nilai IFAS yang mencapai 2,96 menunjukkan bahwa BAZ/LAZ memiliki sejumlah 

kekuatan namun masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki.  

Sementara itu pembobotan faktor eksternal dari BAZ/LAZ di Jawa Timur dapat dilihat 

pada tabel berikut:   

 

Tabel 3 

External Strategy Factor Analysis System (EFAS) BAZ dan LAZ Jawa Timur 

Faktor Eksternal Strategi Bobot Rating Bobot X Rating 

Peluang:  

 Jumlah penduduk muslim yang 

besar merupakan potensi 

penerimaan zakat maupun potensi 

penerima program LAZ yang besar 

 Tidak seluruh mustahik perlu 

diberdayakan dari titik 0 

 Gaya hidup Islami mendorong 

kesadaran berzakat masyarakat 

 Teknologi Informasi dapat 

mendorong efisiensi dan kemudahan 

penerimaan dan penyaluran zakat 

 Forum Zakat (FoZ) dapat menjadi 

wadah untuk mendorong sinergi 

antar LAZ 

 BAZ berdasarkan ketentuan UU 

Zakat No. 23 tahun 2011 merupakan 

koordinator LAZ-LAZ sehingga 

dapat mendorong sinergi pada suatu 

program prioritas 
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Total Peluang 0,38  1,15 

Ancaman:  

 Friksi di kalangan umat Islam 

 Praktik lembaga nirlaba dan oknum 

yang mengumpulkan dana sosial 

secara menyimpang menjatuhkan 

citra LAZ legal 

 Hasil studi menunjukkan mayoritas 

muzakki belum berzakat melalui 

LAZ 

 Keberpihakan politik pemerintah 
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belum ditunjukkan secara optimal 

pada bidang perzakatan 

 Edukasi pemerintah di bidang zakat 

kepada masyarakat masih minim 

 Ketegasan penegakan regulasi UU 

Zakat oleh pemerintah belum tegas 

kepada semua pihak 

 Regulasi zakat yang ada saat ini 

dianggap tidak sesuai dengan 

kondisi di lapangan saat ini 

 Ketentuan pidana bagi muzakki 

pengemplang zakat belum ada 

 Minim sokongan pemerintah dalam 

membuka sinergi dengan lembaga 

pemerintah seperti PTN, 

BUMN/BUMD 

 Perbedaan kultur antar daerah, 

termasuk terkait zakat 

 Hubungan BAZNAS Pusat dan 

daerah yang bersifat instruktif dapat 

bersinggungan dengan perbedaan 

kondisi di tiap daerah 
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Total Ancaman 0,62  1,88 

Total 1,0  3,03 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

 

Berdasarkan tabel pembobotan EFAS di atas, terlihat bahwa berkembangnya gaya hidup 

Islami di masyarakat menjadi peluang dengan bobot terbesar yakni mencapai nilai 0,08. 

Sementara itu, ancaman terbesar hadir dari keberpihakan politik pemerintah yang minim dengan 

bobot mencapai 0,09 dan memiliki daya tarik terbesar mencapai 0,27. Kemudian nilai total 

pembobotan EFAS yang mencapai 3,03 menunjukkan bahwa faktor eksternal berperan sangat 

besar dalam kinerja strategis BAZ dan LAZ. Lebih lanjut, nilai EFAS dari BAZ dan LAZ di 

Jawa Timur sebesar 3,03 lebih tinggi daripada nilai IFAS yang bernilai 2,96 menunjukkan 

bahwa BAZ dan LAZ di Jawa Timur rentan terhadap perubahan faktor eksternal yang terjadi di 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil pembobotan IFAS dan EFAS di atas, maka dapat dilakukan penilaian 

strategi BAZ dan LAZ. Perumusan strategi lembaga dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4 

Perencanaan Strategi Lembaga dari Analisis SWOT 

  Kondisi Internal 

  
S 

1,33 

W 

1,63 

Kondisi Eksternal 

O 

1,15 

S-O 

2,48 

W-O 

2,78 

T 

1,88 

S-T 

3,21 

W-T 

3,51 

Sumber: Hasil Penelitian (2016)  
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Berdasarkan penjumlahan nilai pembobotan komponen S-W-O-T di atas, maka dapat 

dirumuskan skala prioritas strategi yang perlu dilaksanakan BAZ dan LAZ dengan urutan 

sebagai berikut: 

1. Strategi W-T (Weakness-Threat). 

2. Strategi S-T (Strength-Threat). 

3. Strategi W-O (Weakness-Opportunity) 

4. Strategi S-O (Strength-Opportunity) 

Strategi W-T sebagai strategi dengan bobot terbesar menunjukkan bahwa BAZ dan LAZ 

di Jawa Timur perlu meminimalisir kelemahan yang dijumpai pada lembaga masing-masing 

agar dapat mengatasi ancaman yang ada. Bentuk-bentuk strategi W-T yang dapat dilakukan oleh 

BAZ dan LAZ di Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas SDM amil perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan maupun kualitas 

layanan. Hal ini perlu menjadi perhatian setiap BAZ dan LAZ agar pelayanan kepada 

muzakki bisa meningkat agar dapat meningkatkan kepercayaan dari para muzakki. 

2. Sinergi antar lembaga zakat perlu ditingkatkan. Sinergi ini penting agar kesejahteraan 

umat dapat diupayakan dan mengurangi friksi yang terjadi di kalangan umat Islam. 

Sinergi  tersebut dapat berupa penyelenggaraan program bersama dan pemetaan 

muzakki dan mustahik layanan kepada muzakki dan mustahik dapat dioptimalkan 

oleh BAZ dan LAZ secara bersama-sama. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil SWOT Analysis, pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ di Surabaya 

menunjukkan adanya sejumlah faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung internal atau 

kekuatan dari BAZ dan LAZ adalah ciri khas pada tiap LAZ dan dukungan kelembagaan pada 

BAZ. Sementara itu, faktor eksternal yang mendukung pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ 

adalah jumlah penduduk muslim yang besar sebagai potensi ditunjang dengan maraknya gaya 

hidup Islami dan teknologi informasi. Akan tetapi, aspek sinergisitas antar BAZ dan LAZ dan 

kualitas SDM amil masih perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

amil zakat di tengah tantangan dari entitas eksternal yang semakin besar seperti ketiadaan data 

muzakki dan mustahik serta dukungan pemerintah yang dirasakan masih minim untuk 

mendukung pengelolaan zakat oleh amil. 
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ABSTRAK 

Persaingan di era MEA sangat tajam, para pengusaha tidak saja bersaing dengan sesama 

pengusaha lokal tetapi juga bersaing dengan pengusaha pengusaha negara ASEAN lainnya.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dari Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Fashion Kota Bandung dan menganalisis karakter dan kebutuhannya,  bagaimana 

UMKM Fashion mengembangkan strategi pemasarannya untuk meningkatkan daya saing pada 

era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).   

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah qualitatif deskriptif dengan 

melakukan interview yang mendalam kepada pelaku UMKM Fesyen. Dalam mengumpulkan 

data primer dilakukan survey dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 50 eksemplar. Data 

primer dan sekunder dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.   

Hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi saat ini  terdapat dua (2)kelompok pelaku 

UMKM fashion, yaitu kelompok UKM  potensial dan memiliki daya saing yaitu yang dikelola 

oleh wirausaha muda dan berpendidikan tinggi, seperti UKM sepatu dan denim yang memiliki 

keunggulan dalam strategi pemasaran dengan menggunakan kemajuan teknologi dan memiliki 

keunikan baik produk  maupun kemasannya tetapi masih lemah dalam manajemen dan 

akuntansi.  Sementara UMKM yang dikelola oleh pengusaha mikro dan berpendidikan rendah 

membuat produk secara massal, kualitas rendah, banyak dikelola secara individual dengan 

memiliki dua atau tiga fungsi yaitu sebagai pemilik, manajer dan pegawai dan juga 

memanfaatkan keluarga dan kerabat dekat, modal terbatas, kesulitan dalam meminjam uang ke 

bank dan menghadapi percepatan perkembangan teknologi.  Sebagian dari mereka memperoleh 

pelatihan dari pemerintah tetapi materi tidak spesifik tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada dua 

draft konsep solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM Fesyen Bandung, pertama untuk 

UMKM potensial  untuk bersaing di era MEA agar diberikan penguatan dalam manajemen, 

akuntansi dan strategi untuk export.  Kedua UMKM yang masih konvensional  diberikan 

pelatihan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta diberikan bantuan modal dan 

peralatan.  Yang lebih penting bagi pengusaha mikro harus ada pendampingan agar mereka 

mendapat pembinaan dalam menggunakan modal tersebut untuk usaha 

Kata Kunci: Strategi, MEA, Fashion,UMKM 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to identify existing condition of Bandung Fashion Small and 

Medium sized enterprises (SMEs) and analyse it characteristics and needs,  how Fashion SMEs  

develop their management for   increasing competitiveness in the era of the ASEAN Economic 

Community (AEC).  

Methodology used in this research is qualitative method by conducting in-depth interview 

to  fashion SMEs practicioners uses survey for collecting data by distributing questionnaires 

.The data  were collected from primary and secondary sources, it generated and analysed using 

descriptive.  

mailto:tutyherawati@yahoo.com
mailto:etty_kongrat@yahoo.com2
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The conclusions of this research is the current condition a potential and competitive 

fashion SMEs were run by young and educated people , such as shoes and denim has a selling 

point by utilizing a dvances in technology and has a unique product that has competitiveness, 

but still weak in management and accounting. While SMEs are managed by micro 

entrepreneurs and un-educated, producing mass product , the  quality is low , today mostly their 

staffed by individuals who has 2 or 3 function as the owner , manager , and worker as well as 

utilize the labor of family and close relatives,  management is also low, limited capital pr, 

difficult to get loans from banks, face. the rapid development of technology, and some of them 

received training from the government is not specific material as required. There are 2  concept 

solutions  to rise Bandung Fashion SMEs  competitiveness , the first for the SMEs that already 

have unique products and ways of marketing are given specific training  to the fields of 

management, accounting and strategy for export while for SMEs Fashion which is 

conventionally given training in how to make a good quality product and conducted assistance 

and support given by the Government both in terms of equipment or the ease of applying for the 

loan.  

 

Keywords:  SMEs, AEC, Fashion, Strategy 

 

 

PENDAHULUAN 

Kini Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlaku di kawasan ASEAN, pada era 

ini persaingan dunia usaha akan semakin ketat, karena uang, produk dan tenaga kerja akan 

mengalir dengan mudahnya masuk ke Indonesia, hal ini merupakan tantangan bagi UKM  

Indonesia   agar tetap dapat bersaing. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada UMKM Fashion Kota Bandung tahun 

2015 , adalah ada 2 kelompok UMKM yaitu yang UMKM dikelola oleh pengusaha muda dan  

berpendidikan, membuat produk unik dan menggunakan cara promosi dan penjualan dengan 

menggunakan kemajuan teknologi. Sedangkan kelompok UMKM yang dikelola secara 

konvensional yaitu UMKM Mikro menghasilkan produk secara masal dengan kualitas produk 

rendah,      44% responden ( 22 pengusaha Fashion mikro ) tidak menyadari bahkan belum 

mengetahui apa yang dinamakan Masyarakat Ekonomi Asean, 20% (10 pengusaha )  UMKM 

yang dikelola oleh pengusaha muda memiliki produk dan cara penjualan unik, mereka siap 

bersaing di era MEA dan selama ini mandiri tanpa bantuan pemerintah. Materi Pelaltihan yang 

disiapkan pemerintah tidak specifik dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan , UMKM Fashion 

lebih fokus ke masalah internal dan  memerlukan pelatihan akuntansi dan manajemen  

Selain itu tidak    sedikit yang menilai sektor usaha informal negara Indonesia belum 

mampu bersaing dengan alasan pengetahuan pengusaha UMKM tentang teknologi masih rendah 

dan produk UMKM belum berkualitas dan kompetitif .  Saat ini pelaku UKM masih ingin 

menggarap pasar dalam negeri karena pasar ASEAN 60% adalah Indonesia, jadi jangan sampai 

pasar ini dinikmati oleh pelaku asing dari negara lain.  Hal ini yang menyebabkan para pelaku 

UKM lebih memilih strategi ekspansi di dalam negeri karena mereka lebih mengenal pasar 

domestik serta dengan memanfaatkan faktor makro adanya pertumbuhan kelas menengah dan 

bonus demografi (Edisi Khusus Kontan Januari 2016) 

Dengan demikian potensi bisnis UKM ada di Indonesia, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Sandiaga S Uno Wakil Ketua Kadin bidang UKM, Koperasi dan Industri kreatif 

bahwa sektor UKM harus memprioritaskan terlebih dahulu pasar dalam negeri sebab 

keunggulan Indonesia terletak pada sumber daya alam, tenaga kerja dan kelas menengah yang 

besar serta industri kreatif yang tumbuh pesat.  Ini harus dimanfaatkan agar peluang pasar yang 

besar tidak dinikmati pemain asing.   Sementara, MEA yang berorientasi ke perdagangan 

internasional harus menjadi pecut sektor UMKM untuk terus meningkatkan standar dan 

kompetensi pelaku usahanya, sehingga Indonesia bisa menjadi basis produksi produk   produk 

yang menguasai pasar ASEAN.  Saat ini yang menjadi masalah utama dalam pemberlakuan 
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MEA adalah ketidaksiapan dalam hal ketersediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM 

dan tingkat kemudahan berbisnis (Edisi Khusus Kontan Januari 2016) 

Laporan World Economic Forum (WEF) 2010 menempatkan pasar Indonesia pada 

ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara 

lain. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Perkembangan 

UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan 

lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara 

lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta 

tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu 

menjadi terhambat  

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu 

dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. 

Selain itu faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi 

pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing 

dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan 

menghadapi pasar tunggal ASEAN.  teknologi dan pengetahuan berkembang dengan pesat, 

pesaing muncul dengan produk dan layanan baru,  agar dapat bersaing ,  produk atau layanan 

lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada 

pemikiran kreatif yang me-nimbulkan inovasi.   Konsumen saat ini lebih pintar dan menuntut 

pemenuhan kebutuhan. Harapan dalam pemenuhan kebutuhan mengharap lebih dalam hal 

kualitas, pembaruan, dan harga. Oleh karena itu skill inovatif dibutuhkan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen sebagai pelanggan 

Dengan demikian pada penelitian lanjutan ini (tahun ke dua) akan fokus untuk meneliti 

UKM Fesyen yang dikelola oleh pengusaha muda yang telah menyatakan siap bersaing pada era 

MEA.  untuk menganalisis Strategi Inovasi Pemasaran UKM Fesyen yang digunakan dalam 

bersaing pada era MEA. 

 

Tujuan Penelitian      

Tujuan dari Penelitian  ini adalah:  

1. Mengidentifikasi Strategi Inovasi Pemasaran yang dilakukan oleh  UKM bidang 

Fashion dalam menghadapi persaingan pada era MEA 

2. Memberikan solusi penanganan hambatan   hambatan yang dialami oleh pelaku UKM 

Fashion dalam menerapkan Strategi Inovasi Pemasaran.  

Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan tinjauan referensi jurnal maka berikut ini adalah peta perjalanan atau road 

map penelitian pemberdayaan UMKM yang dilakukan selama 10 tahun terakhir, antara lain 

sebagai berikut:  

Hasil penelitian yang berjudul  “Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah 

Yang Tangguh”  Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya 

pengembanganwirausaha (pengusaha UKM) yangtangguh adalah pemilihan dan penetapan 

strategi (program) untuk dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud adalah: (1) 

mengembangkan pengusahayang sudah ada supaya menjad itangguh, atau (2) mengembangkan 

wirausaha baru yang tangguh. Strategi (program) pengembangan untuk kedua kondisi tersebut 

haruslah berbeda (spesifik), bahkan strategi pengembangan untuk pengusaha yang sudah ada 

pun tidak dapat dilakukan dengan penyeragaman. Diperlukan suatu studi yang matang dan 

mendalam(diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya  yang menjadi permasalahan, maka 

usaha program pengembangan (meski dengan niat yang baik) akan menemui banyak kendala, 

misalnya : (1) salah sasaran, (2) sia-sia (mubazir), dan (3) banyak manipulasi dalam 

implementasinya. Salah satu usaha pengembangan bisnis oleh perusahaan (termasuk UKM) 

pada awalnya ditentukan oleh kemampuan untuk mengidentifikasi atau membuat diagnosis atas 

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) 

melaluianalisis SWOT (Strength, Weaknesses,Opportunities dan Threats). (Tejo Nurseto, 2004).  
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Penelitian yang berjudul Dinamika Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm)Analisis Konsentrasi 

Regional Ukm Di Indonesia 1999-2001, menyatakan UKM memberikan kontribusi ratarata 90% 

terhadap penyerapan tenaga kerjadari semua sektor. Namun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa distribusi UKM di Indonesia selama 1999-2001 tidak merata antar wilayah. Pertumbuhan 

UKM terkonsentrasidi wilayah Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Mengingat peran dan kontribusi UKM sangat besar dalam pembangunan, maka pemerintah 

hendaknya mendorong perkembangan UKM melalui: 1. Merumuskan kebijakan untuk 

meningkatkan keterkaitan antara UKM dengan perusahaan besar yaitu dengan pola sub kontrak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu kontribusi pemerintah yang berbentuk permodalan, 

pelatihan SDM dan teknologi agar UKM mampu memproduksi input serta komponen lainnya 

yang diperlukan oleh perusahaan besar. 2. Meningkatkan dan mempermudah pemberian fasilitas 

kredit yang disertai kontrol distribusi dan pemanfaatannya. Upaya pemberian akses kredit ini 

perlu didukung oleh lembaga penjamin kredit yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. 

Selain mempermudah akses kredit, perlu juga ditingkatkan jumlah/ besarnya kredit yang 

diberikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun 

manajerial. Pelatihan tersebut terutama ditujukan agar proporsi pengusaha dan tenaga kerja 

UKM yang trampil dan berkualitas makin tinggi.(Dyah Ratih Sulistyastuti ,2004) 

Berikutnya dari penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah 

(Ukm): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa: 

Dari hasil kajian, maka diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM di Kabupaten 

bantul, Provinsi DIY, antara lain: (1) pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) inovasi dan 

pemanfaatan teknologi informasi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) 

penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan 

menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Berkaitan dengan berbagai masalah yang 

dihadapai UKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk mengembangankan 

UKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UKM sendiri namun harus memperoleh dukungan 

seluruh stake-holders. Dukungan termaksud diharapkan datang dari asosiasi pengusaha, 

perguruan tinggi, dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. 

Di samping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UKM. 

Pengembangan UKM di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan 

transformasi UKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi.(Jaka Sriyana, 2010. Dari sisi 

pembinaan, pendampingan dan pelatihan UMKM cenderung bersifat generik sehingga tidak 

sesuai dengan kebutuhan. (Tuty Herawati, dkk, 2013) Hasil studi Ikatan Satjana Ekonomi 

Indonesiamenunjukkan ada tiga faktor yang menjadi penyebabnya UMKM rendah daya 

saingnya, yaitu pelaku, pengelola dan sarana prasarana (ISEI, 2009) 

 

Metode Riset 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan para praktisi UMKM Fashion  ntah dan menggunakan survei 

untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara dengan 

esponden 

 

Data Yang Dikumpulkan 

a) Data sekunder dikumpulkan dari buku buku literatur, textbook dan melalui berbagai sumber  

dan hasil penelitian penelitian terdahulu sampai materi materi yang diperoleh dari internet. 

b) Data primer, diambil langsung dari lapangan baik melalui wawancara secara mendalam atau 

melalui kuestioner  dengan para pengusaha UMKM Fashion Sepatu, Jeans, Kaos Sablon, Rajut 

Kota Bandung Penelitian ini menggunakan wawancara semi –struktur, ditujukan untuk 

memperoleh informasi sebanyak dansedalam mungkin sehingga jika diperlukan dapat diberikan 

pertanyaan lain yang tidak ada pada kuestioner.  

 

Teknik Analisis Data 
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Data primer dan data sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif . . Data 

diklasifikasikan dan diedit berikutnya ditabulasi .  

 

PEMBAHASAN 

Seiring berkembangnya jaman dan kemajuan di bidang teknologi , sosial dan ekonomi 

maka dampaknya mempengaruhi kepada kebutuhan manusia, salah satunya yang berubah 

adalah gaya hidup .  Fashion sangat dibutuhkan terutama sandang adalah kebutuhan primer. 

Saat ini, kesadaran masyarakat akan mode menjadi semakin tinggi. Konsumen tidak segan-

segan untuk membeli pakaian baru yang tengah digandrungi agar tidak ketinggalan mode. Tidak 

hanya pakaian, barang mode lain seperti tas, sepatu, jilbab, selendang, dan aksesoris menjadi 

pelengkap yang diburu. Kunci dari kesuksesan bisnis fashion ini adalah kejelian dalam 

menangkap arah mode dan kegemaran masyarakat. 

Oleh karena itu Usaha Fashion adalah usaha yang menguntungkan dan untuk terjun ke 

dunia ini  ada banyak  pilihan mulai dari skala kecil sampai kelas Factory Outlet, disesuaikan 

dengan modal calon Owner. 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu bagaimana strategi inovasi UKM Fashion 

dalam menghadapii dan memenangkan persaingan, hasil sementara dari para pelaku usaha 

konveksi, kaos sablon, garment, sepatu, dan tas, adalah sebagai berikut:   

 Analisis Strategi Inovasi Pemasaran 

  A. Strategi Produk 

1. Kualitas Produk 

Untuk peningkatan kualitas produk  dengan cara peningkatan kompetensi SDM  dan 

bagaimana memperoleh bahan  baku yang berkualitas tinggi 

2. Model Produk 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, para pengrajin UKM Fashion selalu kreatif mengikuti 

perubahan mode dan berusaha terus belajar bagaimana ber inovasi membuat model baru 

yang diinginkan oleh konsumen tentunya yang trend saat ini.  Untuk membedakan dengan 

produk pesaing terutama dari China, maka detail produk sangat diperhatikan 

3. Kemasan 

Kemasan diperhatikan juga oleh pelaku UKM untuk menambah nilai pada produk, 

kemasan tidak hanya melindungi produk tetapi dengan kemasan yang menarik dan elegan 

akan memberi kesan produk mewah. 

4.  Jaminan Produk 

Untuk memberikan pelayanan   terbaik demi menciptakan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, maka UKM Fashion memberikan jaminan kepada konsumen jika produk tidak 

sesuai pesanan atau produk yang dibeli cacat, maka bisa dikembalikan maupun ditukar 

dengan produk sejenis maupun lain dengan harga yang sama. Dan jika dikembalikan 

maka 100% uang akan kembali. 

B. Strategi Harga 

Harga merupakan satu-satunya unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan . UKM Fashion dalam menentukan harga disesuaikan dengan kualitas produk 

serta segmentasi dari produk tersebut Semakin rumit Model yang diinginkan maka akan 

semakin lama proses pembuatannya dan semakin tinggi harga jual produk tersebut. Strategi 

yang digunakan adalah strategi Cost Based dan Value Based 

C. Distribusi  

Penjualan ada yang dilakukan langsung di Toko sendiri dan ada juga yang dititipkan di 

toko mitra  

D. Strategi Promosi 

Strategi promosi yang dilakukan UKM biasanya lewat media Elektronik ,Radio . Strategi 

yang bagus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, lewat event - event tertentu 

http://www.entrepreneurmuslim.com/6-cara-memulai-bisnis-pakaian-dengan-modal-kecil
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misalkan Pas Hari Jadi Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat. Iklan pada media sosial 

dengan menggunakan artis artis instagram 

 

 

E. Strategi Penjualan 

1. Pesanan Online 

2. Media Sosial 

3. Memberikan Advokasi langsung melalui Web 

 

Permasalahan yang Dihadapi UKM   Fashion  

A. Manajemen  
1. Kurangnya pengetahuan atas teknlologi produksi dan quality control  

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk 

mengembangkan SDM 

 

B. Ekspor 
1. Masih fokus pada pemasaran di dalam negeri karena pasar Indonesia masih cukup 

menguntungkan 

2. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan. 

3. Kurangnya pengetahuan yang dapat membantu mengembangkan ekspor. 

   

KESIMPULAN 

1. Strategi Inovasi Pemasaran yaitu strategi fungsional yang dilakukan oleh UMKM 

Fashion Bandung adalah dengan membuat produk yang berkualitas tinggi, model dan 

kemasannya unik. Melayani pesanan khusus (customized) serta tenik penjualan dengan 

menggunakan kemajuan teknologi, memberikan advokasi langsung melalui web     

2. Permasalahan yang dihadapi adalah di bidang manajemen dan akuntansi ,  sulitnya 

memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan belum memikirkan untuk ekspor 

 

REKOMENDASI 

Ada 2 draft konsep solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM bidang Fashion kota 

Bandung: 

1. UMKM agar mampu bersaing di era MEA  diberikan penguatan dalam manajemen, 

akuntansi 

2. Selalu mengadakan training untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar kompeten 

3. Melakukan riset dan pengembangan yang berkelanjutan 

4. Mempelajari dan mempersiapkan pasar export untuk memenangkan persaingan di 

Asean    
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ABSTRAK 

Saat ini pariwisata yang mengutamakan pariwisata massal bukan lagi menjadi pilihan 

Karena itu pariwisata yang menawarkan  pengalaman yang mengesankan (Memorable Tourism 

Experience) yang  menyatu  dengan alam menjadi pilihan  saat ini. Wisatawan menyenangi 

wisata yang memberikan pengalaman yang berbeda dengan destinasi wisata lainnya sehingga 

mampu meningkatkan niat berkunjung kembali. Penelitian ini bertujuan untuk  mengukur 

variabel   Memorable Tourism Experience Scale (MTEs)  yang terdiri dari 7 elemen yaitu 

hedonism, novelty, local culture, refleshment, meaningfulness, involvement dan knowledge dan 

melihat pengaruhnya terhadap niat berkunjung kembali ke  desa wisata Rantih.  

Jenis penelitian adalah penelitian explanatory. Metode penelitian  menggunakan kuesioner 

pada 125 wisatawan domestik yang berkunjung ke desa Rantih. Teknik pengambilan sampel 

adalah Purposive Sampling dengan cakupan waktu bersifat cross sectional yang mencerminkan 

gambaran dari suatu keadaan bulan  Agustus-September 2016. Unit analisis adalah  turis 

domestik yang berkunjung ke desa Rantih. Alat analisis  dengan menggunakan SPSS 16.  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel Memorable Tourism Experience yang terdiri 

7 komponen yaitu hedonism, novelty, local culture, refleshment, meaningfulness, involvement 

dan knowledge memberikan pengaruh yang berbeda terhadap niat berkunjung kembali ke desa 

Rantih. Subvariabel hedonism, novelty, dan knowledge memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap niat berkunjung kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa subvariabel 

hedonism, novelty dan knowledge bukan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan domestik 

untuk niat berkunjung kembali.Tetapi subvariabel  local culture, refleshment, meaningfulness, 

involvement berpengaruh signifikan terhadap niat berkunjung kembali ke desa Rantih walaupun 

tidak besar. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak faktor lain di luar varibel yang diteliti yang 

mempengaruhi niat wisatawan domestik untuk berkunjung ke desa Rantih. 

 

Kata kunci: Tourism Memorable Experience Scale (MTEs), Intensi berkunjung  

                   Kembali,Desa wisata Rantih 

 

ABSTRACT 

Currently the tourism that promotes mass tourism is no longer an option. Now tourism that 

offers a memorable experience (Tourism Memorable Experience) that blends with nature 

becomes the current selection. Travellers who travel please provide a different experience with 

other tourist destinations so as to increase the revisit intention. This study aims to measure 

variables Tourism Memorable Experience Scale (MTES) which consists of seven elements of 

hedonism, novelty, local culture, refleshment, meaningfulness, involvement and knowledge and 

see its effect on revisiting intention to the Rantih village. 

This type of research is explanatory research. The research method using questionnaire on 

125 domestic tourists who visited to Rantih village. The sampling technique is purposive 
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sampling with a cross sectional coverage that reflects a picture of a situation in August-

September 2016. The unit of analysis is the domestic tourists who visited to Rantih village. Tool 

analysis using SPSS 16 

This study revealed that variable Tourism Memorable Experience comprising seven 

components namely hedonism, novelty, local culture, refleshment, meaningfulness, involvement 

and knowledge give a different effect to revisit intention to the Rantih village. Subvariable 

hedonism, novelty, and knowledge gives no significant effect on revisit intention. This indicates 

that subvariable hedonism, novelty and knowledge is not a major consideration for domestic 

tourists to revisit intention. Subvariable namely local culture, refleshment, meaningfulness, 

involvement significantly influence to revisit intention to Rantih village although not great. This 

indicates that many other factors beyond the studied variables affecting domestic tourists to 

revisit intention to the Rantih village. 

 

Keywords: Tourism Memorable Experience Scale (MTEs), Revisit Intention, Rantih Village 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke 

memiliki daya tarik utama karena keindahan alamnya. Keindahan alam yang dapat dinikmati 

berupa gunung, pantai, danau, air terjun, pulau, lembah dan lainnya. Salah satunya adalah 

Provinsi Sumatera Barat yang  memiliki daya tarik wisata  seperti keindahan alam, kuliner, dan 

warisan  sejarah. Salah satu daerah tujuan wisata yang mulai populer yang berada di provinsi 

Sumatera Barat adalah Kota Sawahlunto yang dikenal dengan sebutan  Kota Hitam atau Kota 

Tambang Batu Bara. 

Kota Sawahlunto tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan batu 

bara sejak zaman Hindia Belanda dimana  perkembangan kota sangat bergantung pada aktifitas 

pertambangan batu bara tersebut, namun setelah dieksploitasi selama ratusan tahun pada 

akhirnya cadangan tambang habis dan aktifitas pertambangan berhenti, sehingga keberlanjutan 

kota terancam sampai muncul fenomena kota mati. Menghadapi fenomena tersebut Kota 

Sawahlunto menyusun satu strategi dalam menyonsong pembangunan kedepannya. Salah satu 

upaya yang dilakukan Kota Sawahlunto saat ini adalah memanfaatkan sisa-sisa bekas aktifitas 

tambang sebagai objek wisata sehingga di tetapkan visi kota Sawahlunto hingga tahun 2020 

sebagai Kota Wisata Tambang Berbudaya. 

Salah satu objek wisata yang dikembangkan oleh Pemko Sawahlunto adalah Desa Wisata 

Rantih yang terletak di Kecamatan Talawi yang berjarak 12 km dari pusat kota Sawahlunto. 

Desa Rantih sudah dikukuhkan sebagai desa wisata Rantih oleh Walikota Sawahlunto  semenjak  

tahun 2010 lalu  karena keindahan alam dan daya tarik budaya yang dimiliki oleh desa Rantih. 

Tetapi selama ini mengelolaan nya belum optimal. Walaupun sudah ada Lembaga Wisata Desa 

(LDW) yang diketua oleh Bapak Adrinal untuk memasarkan desa Rantih agar di kenal luas oleh 

masyarakat luar (survei pendahuluan, 2016) 

Desa ini memiliki topografi berbukit yang dilewati oleh Sungai Batang Ombilin. Desa 

Rantih memiliki luas wilayah 181,5 hektar dengan 182 kepala keluarga. Suasana khas hutan 

tropis yang sejuk dengan alur sungai yang jernih serta keanekaragaman hayati di desa Rantih, 

pemandangan sungai Batang Rantih dan sawah yang luas khas pedesaan yang saat ini sudah 

jarang di jumpai, begitulah kesan para pengunjung saat menapakkan kaki di desa agrowisata ini 

.  

Berdasarkan data Profil desa Rantih pada tahun 2013  jumlah pengunjung yang 

berkunjung ke desa wisata Rantih berjumlah 865 orang dan pada   tahun 2015 pengunjung yang 

datang ke desa wisata Rantih mengalami  kenaikan hingga 5.307 orang. Tetapi peningkatan 

jumlah kunjungan belum diiringi dengan upaya  desa Rantih dalam memberikan pengalaman 

yang mengesankan bagi wisatawan sehingga akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan 
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berdampak kepada niat berkunjung kembali di masa yang akan datang. Hal ini sesuai  dengan  

hasil wawancara pendahuluan bulan Juni tahun 2016, dimana wisatawan  menyatakan mereka  

berkunjung karena daya tarik alam  dan budaya yang unik, tetapi  mereka belum mendapatkan 

kesan dan pengalaman (customer experience) yang unik dari kunjungan yang mereka lakukan.  

Menurut Pine dan Gilmore (1999) pengalaman merupakan peristiwa yang melibatkan 

individu secara pribadi ; sedangkan Oh et al., (2007) mendefinisikan pengalaman sebagai 

sesuatu yang menyenangkan, menarik, bentuk pertemuan yang tak terlupakan bagi mereka yang 

mengkonsumsi peristiwa ini. Pine dan Gilmore (1999)   mengungkapkan bahwa konsep 

pengalaman konsumen (customer experience)  merupakan tahap akhir dari perkembangan 

ekonomi yang telah berkembang dari bentuk komoditas, beralih ke  produk sampai akhirnya ke 

tingkat layanan (service). Mehmetoglu & Engen (2011) mengatakan bahwa pengalaman 

ekonomi (experience economy) digunakan sebagai konsep yang menyeluruh bagi penyedia 

layanan di industri hiburan dan rekreasi yang tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman 

kualitas tinggi.  

Pada dasarnya wisatawan yang berkunjung untuk perjalanan wisata mengutamakan 

pengalaman (experience),  mengunjungi, melihat, belajar, dan menikmati, serta mencoba untuk 

keluar dari aktifitas rutin yang biasa dirasakan sehari-hari. Wisatawan melakukan perjalanan 

bertujuan untuk mendapatkan experience baik behavioral atau perceptual, kognitif atau 

emosional, maupun tersirat atau tersurat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lee (2008:220) menyatakan adanya nilai yang dirasakan 

lebih setelah mengalami suatu kesan dan pengalaman yang menyenangkan sehingga 

pengalaman yang dialami akan selalu diingat dalam kehidupan konsumen setelah konsumen 

tersebut menggunakan  jasa layanan tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kim Richie dan Mc.Cormick (2012 :13) yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan 

bidang pariwisata perlu menciptakan kondisi yang menyenangkan yang akan menjadi 

pengalaman yang mengesankan yang terdiri dari komponen : hedonism, novelty, local culture, 

refleshment, meaningfulness, involvement dan knowledge. 

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka pentingnya menganalisis variabel  pengalaman  

(customer experience)  yang dirasakan wisatawan  yang berwisata ke desa wisata Rantih sangat 

urgent dan  relevan untuk diteliti. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat bagaimana 

menilai dan menganalisis pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan  maka perlu dikaji 

variabel customer experience  dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Kim 

Richie dan Mc.Cormick (2012 :13) yang terdiri dari 7 komponen yaitu hedonism, novelty, local 

culture, refleshment, meaningfulness, involvement dan knowledge. Berdasarkan pemikiran di 

atas maka diperlukan penelitian tentang   “Pengukuran  Memorable Tourism Experience Scale 

(MTE)  Melalui Pendekatan  Kim Ritchie McCormick Dalam Upaya Meningkatkan Intensi 

Berkunjung Kembali ke Desa Wisata Rantih Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat”. 

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di latar belakang diatas,  dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

bagaimana  pengukuran Memorable Tourism Experience  (MTE)  berdasarkan konsep  Kim 

Ritchie Mc.Cormick dan pengaruhnya terhadap intensi berkunjung  kembali ke Desa Wisata 

Rantih Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk   mengukur dan menganalisis variabel   Memorable Tourism 

Experience Scale (MTEs) dan melihat pengaruhnya terhadap intensi berkunjung kembali ke  

desa wisata Rantih dengan menggunakan pendekatan Kim Richie Mc.Cormick.  

 

Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:1) sebagai dasar 

menyusun  strategi pemasaran desa wisata Rantih berdasarkan  pengalaman konsumen 
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(customer experience)   sehingga dapat dilakukan upaya inovatif dan kreatif untuk 

meningkatkan nilai pengalaman yang mengesankan saat berkunjung ke  desa wisara Rantih, 2) 

sebagai bahan masukan bagi Lembaga  Desa Wisata (LDW)  Rantih  yang bertindak sebagai 

pengelola agar  lebih memahami perilaku wisatawan nusantara sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pengalaman yang mengesankan saat berada di desa wisata Rantih. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada  menganalisis   Memorable Tourism Experience Scale 

(MTEs)  berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh  Kim Ritchie dan McCormick yang 

terdiri dari dimensi hedonism, novelty, local culture, refleshment, meaningfulness, involvement 

dan knowledge  di desa wisata Rantih. 

 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian Sthapit (2013) yang berjuduL “Tourist Perceptions of Memorable Experience 

: Testing The Memorable Tourism Experience Scale (MTEs) Among Tourist to Rovaniemi, Laplan 

yang mengkaji hubungan antara tujuh dimensi Memorable Tourism Experience Scale 

(MTEs) dan ditambah satu variabel MTEs yaitu Adverce affective feelings. Sampel populasi 

dalam penelitian ini terdiri dari wisatawan yang telah mengunjungi Rovaniemi. Sampel 

diperoleh dari Rovaniemi Tourist Information Center dan agen-agen perjalanan lokal 

dan asing yang menawarkan perjalanan ke Rovaniemi. Data primer dikumpulkan secara 

on line. Jumlah sampel sebanyak 100 wisatawan yang telah mengunjungi Rovaniemi dengan 

memberikan kuisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua faktor Memorable 

Experience Scale (MTEs), yaitu local culture dan pengalaman baru, secara signifikan 

mempengaruhi niat niat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata. Dan faktor-faktor 

MTEs lain tidak signifikan secara statistik. 

 

Penelitian  Chandralal dan  Valenzuela (2013) yang berjudul  Exploring Memorable 

Tourism Experience : Attendents and Behavioral Outcomes. Penelitian ini meneliti  

pengalaman wisatawan yang tidak terlupakan (MTEs) yang ada di Australia. Dilakukan 

dengan cara wawancara dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. Hasil dari 

penelitian mengungkapkan bahwa wisatawan baru tidak berniat untuk kembali 

mengunjungi tetapi mereka  cenderung untuk merekomendasikan MTEs kepada orang lain. 

 

Penelitian  Kim dan Ritchie (2013)  berjudul  Cross Cultural Validation of a 

Memorable Tourism Experience Scale (MTEs). Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan 

validitas lintas budaya dari  pengalam wisata yang tidak terlupakan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Amerika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mereplikasi temuan psikometrik sebelumnya yang menggunakan sampel responden 

Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTEs umumnya dapat digunakan untuk 

menilai MTEs individu dalam pengaturan lintas budaya. 

 

  Penelitian  Kim, Ritchie dan McCormick (2010)  yang berjudul  Development of A 

Measure Memorable Tourism Experience. Penelitian ini mengembangkan skala 

pengukuran untuk memahami konsep pengalaman yang tidak terlupakan. Dengan cara 

mengembangkan 24 item pertanyaan mengenai bidang pariwisata.  Konsep dari Kim 

Ritchie dan McCormick inilah yang akan peneliti gunakan untuk mengukur tingkat 

pengalaman wisatawan nusantara yang berkunjung ke desa wisata Rantih kota Sawah 

lunto provinsi Sumatera Barat. 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep Memorable 

Tourism Experience yang dikemukakan oleh Kim, Ritchie dan McCormick (2010)  yang 
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terdiri dari tujuh dimensi yaitu hedonism, refreshment, local culture, meaningfullness, 

involvement, novelty, dan knowledge. Dan melihat pengaruh ketujuh dimensi ini terhadap 

intensi berkunjung kembali ke desa wisata Rantih seperti di gambarkan pada model 

penelitian sebagai berikut:  

 

Elemenn MTE: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

   Model Penelitian 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode  kuantitatif . Dalam riset bisnis, 

metodologi kuantitatif biasanya mengukur perilaku, pengetahuan, opini, atau sikap 

konsumen (Cooper dan Schildler, 2011). Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan 

instrument berupa kuisioner melalui pengumpulan data di lapangan kepada wisatawan 

yang berkunjung ke desa wisata Rantih. Kuisioner ini berisi pertanyaan terstruktur 

mengenai variabel yang diteliti, yaitu hedonism, refreshment, local culture, 

involvement, meaningfullness, knowledge, dan novelty dalam menciptakan pengalaman yang 

tidak terlupakan serta variaabel intensi berkunjung kembali. Penelitian yang dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu (cross sectional). Unit analisis adalah wisatawan nusantara 

yang berkunjung ke desa Rantih. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Cooper dan Schidler (2011) populasi adalah kumpulan dari keseluruhan 

elemen dimana kita akan menarik beberapa kesimpulan. Populasi dari  penelitian ini 

adalah seluruh wisatawan yang mengunjungi desa wisata Rantih yang jumlahnya tidak 

diketahui secara jelas. 

Sampel adalah sebagai subset dari populasi yang diteliti dalam proyek penelitian 

(Beins dan McCarthy, 2012), dengan maksud agar mampu menarik kesimpulan yang 

dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Menurut Hair (2010), pada suatu penelitian  

jumlah sampel dianggap representatif untuk digunakan adalah 5-10 dikalikan jumlah 

indikator atau minimal 100 (seratus) responden atau sampel.  

Menurut Sekaran (2006) untuk menentukan ukuran sampel yang diambil yaitu untuk 

kebanyakan peneliti mengambil ukuran sampel adalah kisaran 30-500 sampel disesuaikan 

dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menetapkan 100 responden karena ukuran 

jumlah populasi yang cukup besar dan tidak dapat diketahui serta untuk menghindari 

ketidakcocokan karakteristik responden sehingga dapat mencukupi kelengakapan 

data. Pada penelitian ini dilakukan metode non-probability dengan teknik purposive 

sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu 

hedonis 

refreshment 

involvement 

Meaning fullness 

Local culture 

novelty 

knowledge 

Intensi Berkunjung 

kembali 
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(Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan sampel yaitu wisatawan yang berkunjung ke 

desa Rantih. 

 

 

 

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer (primer source). Data yang diperoleh oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama yaitu para wisatawan yang berkunjung ke desa 

Rantih. Selain itu ada data sekunder untuk mendukung penelitian yang berasal dari studi 

perpustakaan, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei lapangan ( field survei ). 

Survei lapangan dilakukan dengan cara pengisian kuisioner pada para wisatawan yang 

berkunjung ke desa Rantih. Kuisioner yang diberikan adalah kuisioner yang telah ditentukan 

jawabannya, responden hanya memilih satu dari beberapa skala jawaban yang 

disediakan.Responden diminta untuk mengisi sendiri kuisioner yang diberikan.  

 

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Analisis data  bertujuan untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari hasil 

pengolahan data. Guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression) dengan program SPSS. Analisis regresi 

pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu 

atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

yang diketahui (Ghozali, 2011). 

Analisis regresi linear berganda digunakkan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan 

variabel bebas (produk wisata, destination image dan word of mouth) terhadap keputusan 

berkunjung. Bentuk matematis regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut.  

  

 Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+ b4X4+b5X5+b6X6+ b7X7+ e 

Keterangan : 

     Y = Intensi berkunjung kembali 

a = Bilangan konstanta 

bn = Koefisien regresi variabel n  

X1 = Variabel hedonism 

X2 = Variabel novelty  

X3 = Variabel local culture 

X4 = Variabel refleshment 

X5 = Variabel meaningfulness 

X6 = Variabel involvement  

X7 = Variabel knowledge 

     e = Error 

 

Pada analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat kelayakan penelitian yang 

dilakukan dengan melihat variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 

determinasi    digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Nilai    ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai    mendekati 

0 berarti sedikit sekali variabel yang diterangkan oleh variabel independen. Jika nilai    

mendekati 1 berarti semakin besar variasi variabel yang dapat diterangkan oleh variabel 

independen. Jika   sama dengan 0 maka variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen.  

Regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R square yang sudah dijelaskan atau 

tertulis Adjustes R Square untuk melihat koefisien determinasi karena disesuaikan dengan 
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sejumlah variabel independen yang digunakan dimana jika variabel independen 1 (satu) maka 

menggunakan R square dan jika melebihi  1 (satu) menggunakan Adjusted R Square (Ghozali, 

2011).Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimaksudkan kedalam model. Setiap tambahan variabel satu variabel 

independen, maka    meningkat dan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

significant terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2010) karena hal tersebut banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted    (Adjusted R Square) pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti   , nilai adjusted    dapat naik atau 

turun apabila satu varibel independed ditambahkan kedalam model.  

Dalam membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka dilakukan uji t, uji t yaitu untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain 

konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t 

tabel dengan t hitung. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka variasi variabel 

secara individual mempengaruhi variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Adapun langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan taraf signifikan (Alpha) sebesar 5 % 

b. Menentukan nilai signifikansi 

Nilai signifikansi diperoleh dari perhitungan SPSS 

a. Jika nilai signifikansi > 5% maka Ho diterima 

b. Jika nilai signifikansi < 5% maka H1 diterima 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Profil Responden 
Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wisatawan  yang berkunjung ke desa 

wisata Rantih  minimal  satu kali kunjungan yang berjumlah 125 responden. Karakteristik 

wisatawan  akan memberikan deskripsi mengenai profil dan penilaian mereka terhadap item 

pertanyaan yang  diajukan yang berhubungan dengan pengalaman mereka di desa wisata 

Rantih.. Menurut Swarbrooke dan Horner (1999:201) dan Ismayanti (2010:30) wisatawan yang 

mengunjungi suatu destinasi wisata  di pengaruhi oleh 4 faktor penting yaitu : 1) karakteristik/ 

profil wisatawan meliputi usia, pendidikan, pendapatan, pengalaman wisata dan tujuan wisata, 

2) kesadaran perjalanan seperti kesan terhadap fasilitas dan pelayanan berdasarkan kredibilitas 

daerah tujuan wisata, 3) karakteristik daerah tujuan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata, 

dan 4) sifat perjalanan termasuk jarak, waktu dan risiko perjalanan. 

Berikut ini akan disajikan karakteristik demografi   wisnus berdasarkan jenis kelamin, 

usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan perbulan. Menurut  Ike  (2011:24)  pengelompokan 

wisatawan secara demografi merupakan dasar pengelompokan pasar yang paling pupuler dan 

yang paling mudah diukur, karena kebutuhan dan selera konsumen sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik  demografi. Contohnya kebutuhan dan selera konsumen akan berubah seiring 

dengan pertambahan usia dan perubahan siklus hidup. Begitu  juga dengan kebutuhan  saat 

anak-anak, remaja dan dewasa, periode sebelum menikah dengan periode setelah menikah  akan 

banyak mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan di periode usia tersebut. 

 

Karakteristik Wisatawan  Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Berdasarkan hasil survei ke lapangan, berikut ini dideskripsikan karakteristik  wisatawan 

nusantara berdasarkan jenis kelamin. 

    Tabel 1 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Pria  75 60% 

2 Wanita 50 40% 



Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016 
Politeknik Negeri Banjarmasin 

 
 

ISSN : ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) 
Hak Penerbitan Politeknik Negeri Banjarmasin 
 

401 

 Total 125 100% 

          Sumber: Data diolah  (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 1. terdapat  prosentase wisnus pria lebih besar di banding wanita, 

keadaan ini menggambarkan pria lebih memiliki kesempatan lebih besar untuk berwisata dan 

lebih bebas mengambil keputusan dan  ajakan rekan/teman untuk berwisata berpeluang lebih 

cepat disetujui dengan peluang waktu yang ada tanpa  direpotkan oleh urusan rumah tangga 

(urusan domestik) yang lebih dominan di urus oleh wanita sebagai ibu rumah tangga. Menurut 

Kotler (2009) jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik konsumen yang memberikan 

stimuli bagi konsumen untuk memutuskan pembelian terhadap   jasa yang ditawarkan oleh 

pasar. 

 

Karakteristik Wisatawan  Berdasarkan Usia 
Adapun distribusi usia dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini 

Tabel 2 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Usia 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1      17 -  25 tahun 72 57,6 % 

2 26 -  35 tahun 29 23,2 % 

3 36 -  45 tahun 11 8,8 % 

4 46 -  50 tahun 5 4 % 

5 >50 tahun 8 6,4 % 

 Total 125 100% 

          Sumber: Data diolah (2016) 

 

Karakteristik usia di anggap penting untuk di amati karena perbedaan usia turut 

mempengaruhi kematangan seseorang dalam finansial dan proses pengambilan keputusan  dan 

ketertarikan/ minat  seseorang terhadap situasi tertentu. Berdasarkan Tabel 2. sebagian besar 

wisnus berada pada rentang usia  21 – 30 tahun. Sementara itu yang berusia di atas 50 tahun 

hanya sekitar 8 orang saja. Hal ini mengindikasikan  rentang usia 21 – 30 tahun berada pada 

masa produktif dan menyenangi kegiatan petualangan yang melibatkan aktifitas motorik dan 

memiliki keingintahuan yang besar. Menurut  Sumarwan (2004:198)  memahami usia responden 

merupakan bagian yang penting karena konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi 

produk dan jasa yang berbeda dan perbedaan usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan 

kesukaan terhadap sesuatu. Bagi pemasar perbedaan usia akan menjadi dasar untuk mengetahui 

pasar potensial dan dasar untuk melakukan segmentasi pasar dalam upaya mencapai target  

pasar  tertentu. Perbedaan usia akan turut mempengaruhi pola konsumsi seseorang terhadap 

suatu produk/ jasa. Untuk wisata alam  seperti konsep yang ditawarkan oleh desa Rantih 

terbukti kawula muda lebih meminati jenis wisata ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh akses 

infomasi yang diterima. Karena kawula muda adalah generasi yang aktif mengakses teknologi 

dan desa Rantih sudah memiliki web yang bisa di akses oleh kebanyakan  kawula muda. Selain 

itu keberadaan air terjun yang berada di atas perbukitan dengan melewati track  begitu 

menantang bagi kawula muda untuk berupaya untuk mengabadikannya dalam kamera, dan 

menjadikan aktiftas ini menjadi menarik bagi kawula muda. 

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Kota Asal 

Berdasarkan kota asal   dari wisnus yang  berkunjung ke desa wisata Rantih dapat 

dilihat pada Tabel  dibawah ini 

Tabel 3 

Karakteristik  Wisatawan Berdasarkan Kota Asal 

No Kota/Daerah asal jumla persentas
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1 Batusangkar 7 5,6 % 

2 Boyolali 1 0,8 % 

3 Bukit gadang 2 1,6 % 

4 Bukittinggi 9 7,2 % 

4 Darmasraya 2 1,6 % 

5 Duri 1 0,8 % 

6 Jakarta 6 4,8 % 

8 Jambi 1 0,8 % 

9 Lintau 1 0,8 % 

10 Lintau Buo 3 2,4 % 

11 Lunto timur 2 1,6 % 

12 Medan 1 0,8 % 

13 Muaro bungo 2 1,6 % 

14 Muaro kalaban 2 1,6 % 

15 Padang 9 7,2 % 

16 Padang panjang 2 1,6 % 

17 Padang pariaman 1 0,8 % 

18 Painan 1 0,8 % 

19 Pamuatan 1 0,8 % 

20 Pariaman 3 2,4 % 

21 Payakumbuh 3 2,4% 

22 Pekan baru 5 4,0 % 

23 Puncak teletabis 1 0,8 % 

24 Santur 1 0,8 % 

25 Sawahlunto 30 24,0 % 

26 Sijanjang 1 0,8% 

27 Sijunjung 17 13,6 % 

28 Solok 2 1,6 % 

29 Sukabumi 1 0,8 % 

30 Talawi 4 3,2 % 

31 Tanah datar 1 0,8 % 

32 Tiga tumpuk 1 0,8 % 

 Total 125 100% 

   Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel  sebagian besar wisnus yang berkunjung ke  desa wisata Rantih 

berasal dari sekitaran daerah Sawahlunto sendiri, kemudian dikuti oleh kota Padang, Jakarta, 

Bukittinggi dan Batu Sangkar. Hal ini menggambarkan bahwa  Rantih belum dikenali oleh 

provinsi terdekat lainnya seperti Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Padahal jarak tempuh 

wisnus  dari provinsi tetangga tidak  terlalu jauh.  

 

Karakteristik Wisatawan Nusantara Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berikut ini akan diuraikan karakteristik wisnus berdasarkan tingkat  pendidikan 

terakhir. 

 

Tabel 4 

Karakteristik  Wisnus  Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No 
Pendidikan Jumlah 

Persentase 

(%) 

1 SD  (Sekolah Dasar) 9 7,2 % 
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2 SMP  (Sekolah Menengah 

Pertama) 
6 4,8% 

3 SMA (Sekolah Menengah Atas) 70 56,0 % 

4 D3 (Diploma III) 13 10,4 % 

5 S1  (Program Sarjana ) 22 17,6 % 

6 S2  (Program Pascasarjana) 5 4,0 % 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 4. dapat diamati  sebagian besar wisnus memiliki pendidikan 

terakhir di tingkat  SMA (Sekolah Menengah Atas) sebesar 56 % atau mahasiswa yang sedang 

dalam  masa kuliah. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi 

kemampuan dan keputusan mereka untuk melakukan perjalanan wisata. Menurut Sumarwan 

(2004:201) tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara 

berpikir, cara pandang serta persepsinya terhadap suatu masalah dan keadaan. Wisnus  yang 

memiliki pendidikan yang lebih baik akan sangat responsif terhadap informasi terbaru dan 

mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk/ jasa.  

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Hobi 

 Berikut ini karakteristik wisnus  berdasarkan kesukaan/ hobi seperti pada  Tabel 4.5 

dibawah ini. 

     Tabel 5 

Karakteristik  Wisatawan  Berdasarkan Hobi 

No Hobi Jumlah Persentase (%) 

1 Membaca 11 8,8% 

2 Olahraga 34 27,2% 

3 Travelling 54 43,2% 

4 Lainnya 26 20,8% 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan hasil olah data maka diketahui sebahagian besar wisatawan memiliki hobi 

travelling,  sehingga dapat disimpulkan bahwa wisnus yang berkunjung ke desa Rantih adalah 

wisnus yang menyenangi dunia pertualangan  dan melakukan perjalanan jauh untuk memenuhi 

hobi travelling tersebut. Hasil wawancara dari beberapa wisnus , mereka menyukai keberadaan 

Sungai Ombilin yang membelah desa Rantih dan  adanya Air Terjun Rantih dan landscape 

hutan dengan jalur-jalur tracking dengan suasana pedesaan dengan lahan pertanian yang 

terbentang indah.  

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Pekerjaan 

Berikut ini dipaparkan karakteristik  wisnus berdasarkan jenis pekerjaannya. 

 

Tabel 6 

Karakteristik Wisatawan  Berdasarkan Pekerjaan 

No Jenis  Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Pedagang 13 10,4% 

2 Pelajar/mahasiswa 50 40,0% 

3 Petani 9 7,2% 

4 PNS/swasta 34 27,2% 

5 TNI/POLRI 6 4,8 % 

6 Lainnya 13 10,4 % 
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 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 6. di atas,  sebagian besar wisnus berprofesi sebagai 

pelajar/mahasiswa. Jenis pekerjaan  berhubungan erat dengan tingkat pendapatan, artinya  

pendapatan yang relatif tinggi akan meningkatkan daya beli seseorang terhadap suatu produk/ 

jasa. Menurut  Sumarwan (2004:220) jenis pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kelas sosial 

seseorang dan mempengaruhi cara mereka berperilaku. 

 

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Pendapatan 

Tingkat pendapatan wisnus   perbulan dapat dilihat pada Tabel 7.  berikut ini 

 

Tabel 7 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Pendapatan 

No Pendapatan Jumlah Persentase (%) 

1 < 1 juta 57  45,6% 

2 1-2 juta 33 26,4% 

3 2-3 juta 22 17,6% 

4 4-5 juta 11 8,8% 

5 >5 juta 2 1,6 % 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 7. sebagian besar pendapatan wisnus berada di bawah Rp.1.000.000,-. 

Keadaan ini sesuai dengan karakteristik wisnus berdasarkan  pendidikan dimana sebahagian 

besar dari wisnus adalah berada pada usia pelajar/ mahasiswa, sehingga uang saku yang mereka 

miliki berada dikisaran dibawah Rp.1.000.000. 

 

Karakteristik Wisatawan  Berdasarkan Pengeluaran/Budget  untuk Berwisata 

Besaran budget yang dikeluarkan oleh wisnus  untuk alokasi berwisata  dapat dilihat pada Tabel 

8.  berikut ini 

Tabel 8 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Pengeluaran/Budget  Wisata 

No Pengeluaran  Jumlah Persentase (%) 

1 <1 juta 120 96,0% 

2 1-2 juta 3 2,4 % 

3 3-4 juta 1 0,8% 

4 >5 juta 1 0,8% 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 Berdasarkan Tabel 8. sebagian besar wisnus mengalokasikan pengeluaran untuk biaya 

berwisata  di bawah Rp.1.000.000,-. Keadaan ini sesuai dengan karakteristik wisnus 

berdasarkan berdasarkan pendidikan dan  pendapatan dimana sebahagian besar dari wisnus  

berada pada usia pelajar/ mahasiswa sehingga budget yang dikeluarkan untuk membiayai 

perjalanan wisata juga relataif terbatas. 

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Frekuensi Kunjungan 

Berdasarkan frekuensi kunjungan wisnus  di desa wisata Rantih dapat di lihat pada Tabel 

9.  berikut ini. 

Tabel 9 
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Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Jumlah Kunjungan 

No Kunjungan Jumlah Persentase (%) 

1 1 75 60,0% 

2 2-3 24 19,2% 

3 4-5 11 8,8% 

4 >5 15 12,0% 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

 

Tabel 9. memperlihatkan  sebagian besar wisnus menyatakan bahwa mereka sudah 

mengunjungi desa wisata Rantih satu kali. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki 

ketertarikan untuk berkunjung di desa Rantih. Hal ini menjadi motivasi bagi pengelola desa 

Rantih untuk menambah daya tarik desa Rantih dengan menambah atraksi  dan event yang 

menarik dan unik  sehingga akan menjadi media promosi bagi wisatawan yang sudah pernah 

berkunjung untuk mempromosikannya kepada teman atau kerabat mereka. 

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Moda Transportasi 

Berdasarkan moda transportasi yang digunakan saat berkunjung ke desa Rantih, berikut   

jawaban yang diberikan  oleh wisnus. 

Tabel 10 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan ModaTransportasi 

No Moda Transportasi Jumlah Persentase (%) 

1 Sepeda Motor 87 64,8% 

2       Mobil sewa 3 2,4% 

3       Mobil pribadi 30 24,0% 

4       Mobil pariwisata 4 3,2% 

5       Lainnya 1 0,8 % 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel  3.10 sebagian besar wisnus berkunjung ke desa Rantih dengan 

menggunakan kendaraan pribadi berupa motor. Perjalanan dengan motor   memungkinkan 

mereka untuk menikmati bentangan alam di sepanjang perjalanan menuju desa Rantih dengan 

biaya relatif lebih murah dan irit bahan bakar dibandingkan dengan mengunakan mobil. Mereka 

memilih menggunakan motor  karena mereka sebahagian besar berstatus pelajar/ mahasiswa. 

Perjalanan menggunakan motor menurut mereka memberikan pengalaman yang menyenangkan 

karena didukung oleh kondisi jalan yang relatif bagus dan lancar.  

 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Daya Tarik Wisata 

Berdasarkan  persepsi daya tarik wisata desa Rantih  dapat di lihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 11 

Karakteristik Wisatawan Berdasarkan Daya Tarik Wisata 

No Daya Tarik Jumlah Persentase (%) 

1 Alam 103 82,4% 

2 Bangunan unik 1 0,8% 

3 Keramahan masyarakat 

lokal 
15 12,0% 

4 Budaya yang unik 2 1,6% 

5 Makanan 0 0 % 
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6 Lainnya 4 3,2 % 

 Total 125 100% 

       Sumber: Data diolah (2016) 

 

Mencermati Tabel 11. di atas, sebagian besar wisnus menyatakan   daya tarik desa 

Rantih karena keindahan alamnya (82,4 %) dan 12, % menyatakan menyukai keramahan 

masyarakat desa Rantih sebagai  tarik kedua. Hal ini tidak dipungkiri karena desa Rantih dipilih 

menjadi desa wisata oleh kota Sawahlunto karena alam yang indah didukung oleh kemilau 

sungai yang jernih dan air terjun yang indah dan alami. Keramahan penduduk lokal menjadi 

daya tarik yang perlu dipertahankan sehingga masyarakat dapat menjadi tamu yang memahami 

“Sapta Pesona”. 

 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif mengenai  variabel yang diteliti akan diuraikan dalam bentuk  tabel 

distribusi frekuensi yang bertujuan untuk mengetahui proporsi tanggapan wisnus terhadap 

masing-masing indikator pertanyaan yang akan diakumulasikan untuk memperoleh gambaran 

mengenai  variabel yang diteliti.  

 

Deskriptif  Variabel  Memorable Tourism Experience 

 Variabel Memorable Tourism Experience  terdiri dari  tujuh  dimensi yaitu 

hedonisme, refreshment, local culture, involvement, meaningfullness, knowledge 

dan novelty. Berikut ini akan ditampilkan tanggapan wisatawan nusantara terhadap 

masing-masing dimensi. 

 

Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Hedonism 

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus  terhadap dimensi hedonism dapat 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 12. 

Analisis Deskriptif  Dimensi Hedonism 

No Item  Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

Rata 

P1 Saya merasa senang karena 

memiliki pengalaman baru selama 

berada di desa Rantih 

47 64 12 1 1 4,240 

P 

2 

Saya dimanjakan dengan kegiatan 

wisata selama berwisata di desa 

Rantih 

28 70 16 10 1 3,912 

P 

3 

Saya benar-benar menikmati 

pengalaman di desa Rantih 
41 59 20 4 1 4,080 

 Rata-rata  4,07 

Sumber : Data diolah (2016) 

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa rata-rata dari jawaban wisnus dari 3  item 

pertanyaan adalah 4,07. Indikator P1 menunjukkan rata-rata 4,24 pada item pertanyaan P1, 

wisnus memberikan tanggapan bahwa wisnus merasa senang karena memiliki pengalaman baru 

selama berada di desa Rantih. Keadaan ini menggambarkan  desa Rantih    memiliki sesuatu 

yang berbeda dengan desa lain sehingga wisnus mendapatkan pengalaman yang berbeda selama 

berada di desa Rantih. Hal ini disebabkan desa rantih memiliki pemandangan alam yang sangat 

indah dengan budaya masyarakat yang  ramah. 

 Untuk tanggapan terhadap item pertanyaan P2 bahwa   wisnus  dimanja dengan kegiatan 

wisata selama berwisata di desa rantih. Hal ini disebabkan karena desa wisata Rantih memiliki 

tour gaude yang sudah berpengalaman yaitu putra asli desa Rantih dan guide tour tersebut 

memiliki rancangan kegiatan yang  menyenangkan bagi wisnus yang berkunjung ke Rantih 
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Pada item pertanyaan P3  wisnus mengungkapkan bahwa mereka  benar-benar 

menikmati pengalaman mereka di desa Rantih. Hal itu disebabkan karena desa  Rantih memiliki 

pemandangan alam yang indah dan didukung oleh suasana desa yang tentram dan memukau. 

Berdasarkan ketiga item pertanyaan di atas, angka tersebut  menunjukkan rata-rata yang cukup 

tinggi.  

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi Novelty 

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi novelty 

dapat disajikan pada Tabel 13.  berikut ini. 

 

 

 

Tabel 13 

Analisis Deskriptif Dimensi  Novelty 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

P4 Desa rantih ini unik (berbeda 

dengan tempat wista lain) 
35 58 23 8 1 3,88 

P5 Berkunjung ke desa wisata rantih 

ini memberi pengalaman yang 

berbeda dengan wisata saya 

sebelumnya 

37 56 22 9 1 3,952 

P6 Saya merasa ada sesuatu yang 

baru dari aktifitas saya lakukan 

selama di desa rantih 

38 61 20 6 0 4,048 

 Rata-rata  3,96 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 13  dapat dilihat rata-rata yang diperoleh pada indikator novelty 

adalah 3,96 dengan 3 item pertanyaan .Indikator P4 diperoleh rata-rata 3,88 tersebut dapat 

diartikan bahwa kunjungan wisata ke desa Rantih   merupakan pengalaman yang unik yang 

belum pernah meraka temui. Indikator P5 diperoleh rata-rata 3,952 artinya wisnus 

merasakan bahwa selama berada di desa Rantih mereka memiliki pengalaman yang 

berbeda dari pengalaman lainnya. Dan item pertanyaan terakhir adalah P6 dengan 

perolehan rata-rata 4.048. Hal tersebut dapat diartikan bahwa wisnus menemukan 

pengalaman baru ketika berada di desa Rantih. 

Dari 3 pertanyaan pada indikator novelty yang dipaparkan dapat dilihat bahwa 

indikator P6 memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan lainnya dan   wisnus  setuju 

mereka mendapatkan  pengalaman yang baru selama berwisata di Rantih.  Karene 

mereka terlibat dalam aktifitas fisik seperti menanam padi, memasak makanan tradisional 

setempat, memancing dan hiking di air terjun Rantih. 

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi Local  Culture 

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi local 

culture dapat disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 14 

Analisis Deskriptif Dimensi  Local Culture 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

P7 Saya memiliki kesan yang baik 

terhadap masyarakat desa Rantih 
59 56 9 1 0 4,384 
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P8 Masyarakat desa Rantih ramah 58 60 6 1 0 4,4 

 Rata-rata  4,392 

Sumber : Data diolah  (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 14.  dapat dilihat rata-rata yang diperoleh pada indikator local 

culture adalah 4,392 dengan 2 item pertanyaan. Indikator P7 diperoleh rata-rata 4,384 

tersebut dapat diartikan bahwa  wisnus merasakan kesan yang baik dengan penduduk 

setempat saat berkunjung ke desa Rantih. Item pernyataan P8 yaitu wisnus memberi 

tanggapan bahwa masyarakat desa Rantih sangat ramah kepda wisnus yang berkunjung.  

 

 

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi Refreshing 

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi 

refleshing dapat disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 15 

Analisis Deskriptif Dimensi Refreshing 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

P9 Desa rantih merupakan tempat 

membebaskan diri dari rutinitas 

sehari-hari 

35 50 28 12 0 3,784 

P10 Saya menikmati kebebasan 

selama di desa rantih 
18 65 37 5 0 3,768 

P11 Saya merasa mendapat energi 

baru dengan berwisata di desa 

Rantih 

36 49 32 8 0 3,904 

 Rata-rata  3,81 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 15 pada item pernyataan P9 wisnus memberikan tanggapan bahwa 

mereka setuju desa Rantih merupakan tempat yang tepat untuk membebaskan diri dari rutinitas 

sehari-hari. Hal ini dikarenakan desa Rantih berada di tempat yang relatif sepi dan tenang 

sehingga merasakan terbebas dari rutinitas keseharian yang padat dan melelahkan. Wisnus juga 

merasa menikmati kebebasan selama berada di desa Rantih, hal ini disebabkan desa Rantih 

menyediakan rangkaian aktifitas wisata yang melibatkan  peran aktif wisnus seperti ikut serta 

menanam padi, ikut serta menampilkan kesenian desa  setempat seperti randai dan tari piring . 

Item pernyataan P11, wisnus menilai bahwa mereka merasa mendapatkan energi baru setelah 

berwisata di desa Rantih.  

Hal ini disebabkan  desa Rantih cukup mampu menawarkan atraksi wisata yang berbeda 

dengan desa lainnya, sehingga dengan keterlibatan secara aktif pada kegiatan kesenian akan 

menambah energi baru untuk kembali memulai aktifitas di kehidupan sehar-hari. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, atraksi wisata yang disediakan desa Rantih melibatkan masyarakat 

setempat melalui peran serta pemuda desa Rantih. 

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi Meaningfullness 

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi 

meaningfullness dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini 

Tabel 16 

Analisis Deskriptif Dimensi Meaningfullness 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS Rata-
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rata 

P12 Saya melakukan sesuatu yang 

bernilai khusus/berarti selama 

berwisata di desa Rantih 

2

6 
60 25 12 2 3,768 

P13 Saya melakukan sesuatu yang 

penting selama  berwisata di desa 

Rantih 

2

0 
61 31 11 2 3,688 

 Rata-rata  3,728 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 16 , pada item pertanyaan P12, wisnus memberikan penilaian bahwa 

mereka merasa melakukan sesuatu yang berarti selama berada di desa Rantih dan pada 

pernyataan  P13 mereka merasa melakukan sesuatu yang penting selama berwisata di desa 

rantih yaitu belajar mengenal budaya setempat, seperti terlibat aktifitas memasak  makanan 

tradisional dengan menggunakan kayu bakar bukan dengan bahan bakar gas.  

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi Involvement  

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi 

Involvement dapat disajikan pada Tabel 17.  berikut ini 

 

Tabel 17 

Analisis Deskriptif  Dimensi  Involvement 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

P14 Desa Rantih ini merupakan 

tempat yang sangat ingin saya 

kunjungi karena atraksi budaya 

setempat (randai) yang 

melibatkan saya sebagai 

pemainnya 

32 47 26 18 2 3,32 

P15 Desa Rantih ini merupakan 

tempat yang sangat ingin saya 

kunjungi karena saya bisa 

melakukan aktifitas outbound 

sepuasnya 

19 54 36 13 3 3,584 

 Rata-rata  3,452 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 17 , pada item pernyataan P14 , wisnus memberikan penilaian setuju 

bahwa mereka ingin  mengunjungi desa Rantih  karena atraksi budaya setempat seperti randai  

yang melibatkan wisnus  sebagai pemainnya, walaupun dengan capaian rata-rata yang relatif 

lebih rendah dari pada rata-rata item pertanyaan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa wisnus  

tidak hanya menginginkan adanya kesenian tradisional Randai tetapi menginginkan adanya 

variasi lain seperti rabab, saluang dan pencak silat, tari piring dan tari gelombang. Pada item 

pertanyaan P15 wisnus menyatakan bahwa Desa Rantih ini merupakan tempat yang sangat ingin 

mereka kunjungi karena mereka bisa melakukan aktifitas outbound sepuasnya. Aktifitas 

outbound yang disediakan desa Rantih seperti hiking, berenang, memancing  dan menelusuri 

sungai Ombilin dengan tim. 

 

Tanggapan Wisnus  Terhadap Dimensi knowledge  

Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus terhadap pertanyaan pada dimensi 

knowledge dapat disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 18 

Analisis Deskriptif Dimensi  Knowledge 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

P16 Saya memperoleh pengetahuan 

dan informasi baru dari berwisata 

di desa Rantih 

37 57 24 6 1 3,984 

 Rata-rata  3,984 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Pada item pernyataan P16 wisnus menyatakan bahwa wisnus memperoleh pengetahuan 

dan informasi baru dari kegiatan berwisata di desa Rantih. Hal ini dikarenakan desa Rantih 

selain menawarkan pengalaman, tetapi juga wisnus mendapatkan pengetahuan dan informasi 

baru dari kegiatan berwisata mereka. Salah satunya adalah mempelajari cara menanam padi di 

sawah dengan sistem penanaman tradisonal, belajar mengetahui memasak kuliner tradisional 

khas desa Rantih dan mendapatkan informasi mengenai sejarah keberadaan desa Rantih dari 

Pemuka Adat desa Rantih 

 

Deskriptif  Variabel Niat Berkunjung Kembali 

 Untuk analisis deskriptif mengenai tanggapan wisnus  terhadap variabel niat berkunjung 

kembali dapat disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 19 

Analisis Deskriptif Variabel  Niat Berkunjung Kembali 

No Items Pernyataan SS S CS TS STS 
Rata-

rata 

17 Saya direkomendasikan oleh 

teman dan keluarga berkunjung ke 

desa Rantih 

17 79 12 11 6 3,72 

18 Tempat yang menawan hati, saya 

ingin merasakan pengalaman 

yang lebih 

33 64 16 6 6 3,89 

19 Perjalanan menuju ke desa rantih 

tidak menghabiskan banyak 

waktu yang lama 

18 68 20 9 10 3,60 

20 Desa Rantih adalah desa wisata 

yang terkenal bagi wisatawan 
38 48 25 9 5 3,84 

 Rata-rata  3,764 

Sumber : Data diolah (2016) 

 

Pada item pernyataan P18 wisnus menyatakan setuju bahwa bahwa wisnus akan 

merekomendasikan desa wisata Rantih kepada teman dan keluarga mereka agar berkunjung 

kembali dimasa yang akan datang. Begitu juga dengan pernyataan P19 , wisnus menyatakan 

setuju bahwa perjalanan menuju desa Rantih tidak menghabiskan banyak waktu karena hanya 

berjarak sekitar 115 km dari ibukota provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pernyataan P20 

yaitu desa Rantih adalah desa wisata yang terkenal, wisnus memberikan pernyataan cukupsetuju 

bahwa desa Rantih merupakan salah satu desa wisata dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat 

saja.   

 

Analisis Pengaruh Variabel Memorable Tourism Development (MTEs) terhadap Intensi 

Berkunjung Kembali ke Desa Rantih. 
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Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel memorable 

tourism experience  yang terdiri dari dimensi: hedonism, novelty, local culture, refreshing, 

meaningfullness, involvement, dan knowledge) terhadap niat berkunjung kembali seperti 

padaTabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20. 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.658 2.013  4.301 .000   

Hedonism -.202 .214 -.128 -.943 .348 .419 2.387 

Novelty -.053 .192 -.038 -.276 .783 .401 2.491 

local culture .151 .299 .051 .504 .615 .747 1.339 

Refreshing .205 .172 .137 1.189 .237 .579 1.726 

meaningfullness .238 .281 .118 .845 .400 .391 2.555 

Involvement .394 .243 .212 1.623 .107 .450 2.220 

Knowledge -.100 .403 -.033 -.247 .805 .425 2.354 

a. Dependent Variable: intensi berkunjung kembali 

Sumber: Diolah dari kuesioner dengan SPSS 16.0 

Pada variabel hedonism (X1) terdapat pengaruh negatif terhadap variabel Y sebesar  -

0,202. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan searah antara hedonism terhadap niat 

berkunjung kembali. Sementara pada variabel novelty (X2) berpengaruh negatif terhadap 

variabel Y sebesar  -0,053, hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan searah antara novelty 

terhadap intensi berkunjung kembali. Tetapi variabel X3 memiliki pengaruh positif terhadap Y 

sebesar (+) 0,151. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara local culture terhadap 

niat berkunjung kembali. Kemudian  variabel X4 memiliki pengaruh positif terhadap Y sebesar 

(+) 0,205. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara refreshing terhadap niat 

berkunjung kembali.  Variabel X5 juga memiliki pengaruh positif terhadap Y sebesar (+) 0,238. 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara meaningfullness terhadap niat berkunjung 

kembali. Begitu juga dengan variabel X6 memiliki pengaruh positif terhadap Y sebesar (+) 

0,394. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara involvement terhadap intensi 

berkunjung kembali. Pada variabel X7 memiliki pengaruh negatif terhadap Y sebesar (-) -0,100. 

Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan searah antara local culture terhadap intensi 

berkunjung kembali ke desa Rantih. 
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Analisis Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien    berguna untuk melihat seberapa layaknya penelitian yang 

dilakukan dengan melihat variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi 

  nilainya adalah antara 1 ( 0 <  < 1), Jika    = 0, maka variabel dependen tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Jika   mendekati 1, berarti adanya hubungan yang kuat 

antar variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2011).  

Tabel 21. 

Koefisien Determinasi (Model Summary
b
) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .320a .103 .049 2.54739 2.055 

a. Predictors: (Constant), knowledge, refreshing, local culture, involvement, 

hedonism, novelty, meaningfullness 

b. Dependent Variable: niat berkunjung kembali  

Sumber: Diolah dari kuesioner dengan SPSS 16.0 

Pada tabel diatas dapat dilihat, nilai koefisien determinasi   adalah sebesar 0,103. Hal 

ini menunjukan bahwa hubungan variabel independen memorable tourism experience 

(hedonism, novelty, local culture, refreshing, meaningfullness, involvement, dan knowledge) 

dengan variabel dependen (intensi berkunjung kembali) adalah tidak terlalu kuat. Nilai Adjusted 

R Square yang telah disesuaikan, nilainya adalah 0,049. Pada penelitian ini R Square tidak 

memperlihatkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel 

dependen sehingga variabel yang teliti yakni variabel  memorable tourism experience 

(hedonism, novelty, local culture, refreshing, meaningfullness, involvement, dan knowledge) 

mampu menjelaskan secara positif namun tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat terhadap 

niat berkunjung kembali wisatawan ke desa wisata Rantih. 

 Hal ini menunjukkan sangat kecilnya variabel memorable tourism experience, sehingga 

hanya mampu menjelaskan niat berkunjung kembali yaitu sebesar 4,9 %. Sedangkan sisanya 

95,1 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini 

membuktikan bahwa variabel memorable tourism experience tidak terlalu kuat dalam 

menjelaskan variabel niat berkunjung kembali dengan hanya 4,9 % saja. Banyak variabel yang 

lain yang mempengaruhi intensi berkunjung kembali selain variabel MTEs seperti produk 

wisata, WoM, e-WoM dan variabel integrated marketing communication dan variabel lainnya. 

 

Uji t 

Uji t adalah untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 atau t hitung <t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel  terikat. Jika nilai 

signifikansi ≤ 0,05 atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil pengolahan data 

dengan menggunakan program SPSS 16.0. 

Tabel 22. 

Uji t : Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.658 2.013  4.301 .000   

Hedonism -.202 .214 -.128 -.943 .348 .419 2.387 
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Novelty -.053 .192 -.038 -.276 .783 .401 2.491 

local culture .151 .299 .051 .504 .615 .747 1.339 

Refreshing .205 .172 .137 1.189 .237 .579 1.726 

meaningfullness .238 .281 .118 .845 .400 .391 2.555 

Involvement .394 .243 .212 1.623 .107 .450 2.220 

Knowledge -.100 .403 -.033 -.247 .805 .425 2.354 

a. Dependent Variable: intensi  berkunjung kembali kembali     

Sumber: Diolah dari kuesioner dengan SPSS 16.0 

 

 Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat nilai t hitung dengan signifikansi dari masing-masing 

dimensi pada variabel bebas. Dimensi hedonism memiliki nilai t hitung -0,943 < dari t tabel 

1,65734 dengan signifikansi 0,943 >0,05, yang artinya dimensi hedonism berpengaruh negatif 

terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi novelty memiliki nilai t hitung -0,276 < dari t tabel 

1,65734 dengan signifikansi 0,783 >0,05, yang artinya dimensi novelty  berpengaruh negatif 

terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi local culture memiliki nilai t hitung 0,504 < dari 

tabel t tabel 1,65734 dengan signifikansi 0,615 >0,05, yang artinya dimensi local culture tidak 

berpengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi refreshing memiliki nilai t hitung 

1,189 < dari t tabel 1,65734 dengan signifikansi 0,237 >0,05, yang artinya dimensi refreshing  

tidak berpengaruh  terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi meaningfullness memiliki nilai t 

hitung 0,845 < dari t tabel 1,65734 dengan signifikansi 0,400 >0,05, yang artinya dimensi 

meaningfullness tidak berpengaruh terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi involvement 

memiliki nilai t hitung 1,623 < dari t tabel 1,65734 dengan signifikansi 0,107 >0,05, yang 

artinya dimensi involvement  tidak berpengaruh  terhadap niat berkunjung kembali. Dimensi 

knowledge memiliki nilai t hitung -0,247 < dari t tabel 1,65734 dengan signifikansi 0,805 >0,05, 

yang artinya dimensi knowledge berpengaruh negatif  terhadap niat berkunjung kembali.  

Tabel 23. 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 

T tabel T 

hitung Sig 

Beta 

Keputusan 

Hedonism (x1) 1,65734 -0,943 0,348 -0,128 Ditolak 

novelty (x2) 1,65734 -0,276 0,783 -0,038 Ditolak 

Local culture (x3) 1,65734 0,504 0,615 0,051 Ditolak 

Refreshing (x4) 1,65734 1,189 0,237 0,137 Ditolak 

Meaningfullness (x5) 1,65734 0,845 0,400 0,118 Ditolak 

Involvement (x6) 1,65734 1,623 0,107 0,212 Ditolak 

Knowledge  (x7) 1,65734 -0,247 0,805 -0,033 Ditolak 

Sumber: Diolah dari kuesioner dengan SPSS 16.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas memperlihatkan bagaimana variabel memorable tourism 

experience (hedonism, novelty, local culture, refreshing, meaningfullness, involvement, dan 

knowledge) secara keseluruhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat berkunjung 

kembali ke desa wisata Rantih dengan hanya sebesar 4,9 %. Pada variabel hedonism, novelty, 

dan knowledge terlihat bagaimana nilai signifikansi ketiga variabel tersebut diatas 0,05 sehingga 

tidak berpengaruh secara signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap niat berkunjung 

kembali oleh wisatawan. Namun pada variabel local culture, refresing, meaningfullness, dan 

involvement memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi berkunjung kembali ke desa wisata Rantih dikarenakan nilai signifikansinya diatas 0,05. 
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Sehingga pada penelitian ini variabel memorable tourism experience tidak berpengaruh  kuat 

dan tidak mampu menjelaskan terhadap variabel dependen yaitu intensi berkunjung kembali. 

Hal ini mengindikasikan bahwa variabel  Memorable Tourism Experience (MTE) bukan lah 

menjadi faktor penentu yang paling utama  wisatawan untuk berniat berkunjung kembali ke 

desa Rantih. Ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhi niat berkunjung ke desa Rantih 

selain dari faktor MTE  tersebut. Misalnya faktor daya tarik produk wisata, direct marketing di 

sosial media, WoM, e-WoM dan kealamian alam desa Rantih. 

 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini meneliti  penilaian wisnus terhadap konsep Memorable Tourisn 

Experience,  intensi berkunjung kembali dan melihat  pengaruh Memorable Tourism Experience 

terhadap intensi berkunjung kembali ke desa wisata Rantih di kota Sawahlunto. Berdasarkan 

analisis di bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Variabel hedonism berpengaruh negatif   terhadap niat berkunjung kembali wisatawan ke 

desa wisata Rantih Variabel novelty juga berpengaruh negatif  terhadap niat berkunjung kembali 

wisatawan ke desa wisata Rantih . Variabel local culture memiliki pengaruh positif dengan  

terhadap niat berkunjung kembali wisatawan ke desa wisata Rantih. Variabel refreshing juga 

memiliki pengaruh positif  terhadap niat berkunjung kembali wisatawan ke desa wisata Rantih. 

Variabel meaningfullness memiliki nilai yang berpengaruh positif terhadap intensi berkunjung 

kembali oleh wisatawan. Variabel involvement juga berpengaruh positif terhadap niat 

berkunjung kembali ke desa wisata Rantih. Sehingga variabel local culture, refresing, 

meaningfullness, involvement memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi berkunjung 

kembali oleh wisatawan ke desa wisata Rantih. Variabel hedonism, novelty, knowledge  

memiliki pengaruh yang negatif  sehingga tidak mempengaruhi niat wisatawan untuk 

berkunjung kembali ke desa wisata Rantih.  

Pada penelitian ini dibuktikan dengan adanya pengujian hipotesis yang memperlihatkan 

pengaruh yang tidak kuat antara variabel memorable tourism experience terhadap niat 

berkunjung kembali yang  hanya mampu menjelaskan sebesar 4,9 % secara keseluruhan dan 

sementara untuk 95,1 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian seperti variabel produk wisata, WoM, e-WoM, destination image  dan integrated 

marketing communication seperti direct marketing di media sosial yang marak terjadi saat ini. 

Dimana pengaruh direct marketing secara on line diduga besar pengaruhnya terhadap intensi 

berkunjung kembali ke desa Rantih. Dunia yang tanpa batas dengan memanfaatkan teknologi 

viral akan memperkecil peranan MTE untuk mempengaruhi intensi berkunjung kembali ke desa 

Rantih. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di sarankan sebagai berikut:1)kepada pengelola 

destinasi terutama Lembaga Desa Wisata Rantih agar lebih meningkatkan  pemasaran destinasi 

dengan menggunakan media on line yaitu medial sosial seperti face book, instagram, whats up 

mengenai  produk wisata yang ditawarkan desa Rantih karena variabel MTE yang diteliti 

ternyata pengaruhnya kecil terhadap intensi berkunjung kembali ke desa Rantih, 2) menciptakan 

komunikasi yang terintegrasi antara pengelola, pemerintahan desa,  pengunjung serta 

masyarakat lokal  sehingga akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan semua pihak 

sehingga memperbesar intensi mereka berkunjung ke desa Rantih.,3)Menciptakan event baru di 

desa Rantih bertema outbound, contohnya mengadakan festival permainan tradisional  “anak 

nagari” seperti festival layag-layang saat musim panen tiba, permainan gasing dan patok lele  

sehingga dapat memunculkan intensi pengunjung kawula muda untuk berkunjung kembali ke 

desa wisata Rantih, 4) melakukan up date informasi di web secara intensif sehingga informasi 

terbaru mengenai desa wisata Rantih dapat diperoleh setiap saat. 
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