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ABSTRAK

Inkubator kewirausahaan (IK) yang dijalankan bagi mahasiswa dan alumni Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS) didanai dari pemerintah, bertujuan mengimplementasikan
peran IPTEKS bagi kewirausahaan (IbK). Pelaksanaan inkubasi melalui pelatihan secara
langsung, pemberdayaan potensi tenant, dan penguatan kegiatan wirausaha meliputi
manajemen, fasilitas pendanaan, dan coaching dari para praktisi. Manfaat IbK sangat
membantu para tenant untuk lebih berkembang dan maju dalam menjalankan usahanya.
Metode pelatihan, pemberdayaan, fasilitasi bagi 20 tenant tahap pertama dan 10 tenant
didanai telah memberikan hasil kenaikan omset usaha, sedangkan 10 tenant lainnya secara
bergulir akan mendapatkan dana untuk mendukung usahanya. Program IbK yang berjalan
mulai 20 maret hingga nopember 2016, memilih 20 tenant (wirausaha baru) sesuai kelompok
bidang yaitu bidang ketahanan pangan, herbal, peternakan perikanan, kuliner dan fashion.
Untuk 10 tenant yang didanai meliputi bidang fashion, perikanan dan kuliner. Model
pendampingan dan pemberdayaan dilakukan secara doing, empowering, fasilitating dan
evaluating. Penguatan usaha calon tenant melalui penggalian potensi /bakat untuk
mendapatkan wirausaha baru melalui interview dan finger print (test sidik jari). Tenant IbK
meliputi mahasiswa PKMK, mahasiswa dan alumni yang merintis usaha baru. Pelaksanaan
pelatihan, pemberdayaan, pendampingan selama 3 bulan sesuai bakat dan 4 bulan monitoring
dilapangan ditambah dengan materi online shop marketing serta pengenalan pengembangan
usaha. Pelaksanaan pendampingan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga socialpreneur
yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lembaga usaha yang memiliki
kompetensi dibidangnya, seperti: (a) Sekolah Vokasi, mendukung peralatan berbasis
teknologi, pelatihan dan tempat pelatihan (b) LazisMu, mendukung keuangan dalam
pelaksanaan pendampingan (c) Talents Center, mendukung pelaksanaan penggalian potensi
entrepreneur berbasis bakat, ditambah dari IIBF (Indonesian Islamic Business Forum kota
Solo) dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda kota Sragen), (d). Hasil sejauh ini, sesuai
observasi sejauh ini selama 3 bulan telah menghasilkan 25%-50% tenant mandiri dari jumlah
20 tenant, artinya ada 5-10 tenant yang menjadi wirausaha baru mulai mapan, sisanya 10
tenant masih terus menggeluti usaha. Kedepan, program IbK yang dijalankan akan mampu
melahirkan wirausaha baru di UMS.

Kata kunci: IbK, tenant, omset, meningkat
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PENDAHULUAN

Data statistik menunjukkan pada tahun 2011 bahwa angka pengangguran masih sangat
tinggi, mencapai 8,12 juta jiwa atau 6,80% dari jumlah angkatan kerja, menurun sedikit
dibanding tahun 2010 yang berjumlah 8,59 juta jiwa. Sebagian dari pengangguran tersebut
adalah lulusan perguruan tinggi yang berjumlah 13,35% dari 8,2 juta lulusan diploma dan
sarjana di Indonesia (Muhtadi, 2015). Terdapat jumlah pengangguran tersebut, berdasar
analisis dan obeservasi yang ada, beberapa lulusan perguruan tinggi dikarenakan berbagai
faktor: (1) Sistem pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi saat ini masih terfokus
pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa lebih cepat lulus dan cepat mendapatkan
pekerjaan, bukan lulusan yang siap menciptakan pekerjaan (job seekers) daripada membuka
lapangan (job creators); (2) Masalah link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan
dunia kerja belum terbangun dengan baik, terdapat lulusan perguruan tinggi masih dianggap
kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, terutama Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DUDI); (3) Terdapat pembinaan potensi mahasiswa selama di kampus lebih dominan
mengembangkan aspek afektif, kognitif dan kecenderungan mahasiswa dalam kegiatan ekstra
kampus lebih terfokus kepada hal-hal bidang politik daripada hal-hal bidang ekonomi atau
kewirausahaan; (4) Dari sisi demand tenaga kerja, dunia usaha dan industri sebagai end user,
daya serapnya hanya mencapai 10% sampai 15% lulusan, sehingga setiap tahun terjadi
peningkatan jumlah angkatan kerja kurang terserap secara maksimal.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memiliki mahasiswa sekitar 34.000
pada tahun 2014 dan menekuni dunia wirausaha masih sangat kecil, mahasiswa yang
memiliki usaha sekitar 300 mahasiswa. Berdasar hasil tracer studi pada tahun 2014, bahwa
lulusan UMS terhitung tahun 2012 menunjukkan dari 3.275 alumni hanya 57% alumni yang
bekerja, sisanya: meneruskan studi S2, merawat anak dan keluarga atau tidak bekerja. Dari
57% yang bekerja tersebut hanya 2% saja yang menggeluti bidang kewirausahaan. Sebanyak
98% alumni yang bekerja, hanya bekerja menjadi karyawan orang lain. Ironisnya, alumni
yang bekerja sebagai pegawai/karyawan tersebut, yang memperoleh gaji di atas 1 juta rupiah/
bulan hanya sebesar 30%, sebagian besar bergaji di bawah 1 juta rupiah (Muhtadi, 2015).
Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu PTS terbesar di Jawa Tengah
memiliki tantangan terbesar, diantaranya harus mampu menghasilkan lulusan berkualitas
tinggi (berkompeten) sesuai bidang dan mampu bersaing di pasar kerja. Bahkan diharapkan
bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi
penyerapan tenaga kerja dan mengurangi masalah pengangguran.

Berdasarkan hasil observasi dan pendekatan sebelumnya terhadap mitra, maka
permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, alumni adalah sebagai berikut: (1) persoalan
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap kewirausahaan mahasiswa dan alumni
masih sangat minim, (2) kualitas dan ketrampilan mandiri mahasiswa dan alumni UMS,
masih belum relevan dengan kebutuhan dari industri atau mitra institusi yang membutuhkan,
sehingga pembekalan wirausaha sangatlah penting, (3) tingkat persaingan calon tenaga kerja
semakin ketat, sehingga hanya kualitas lulusan yang unggul yang berhasil memasuki dunia
kerja, (4) pengembangan potensi dan peluang pengembangan kewirausahaan berbasis bakat
mahasiswa, belum dilakukan di UMS, (5) inkubator wirausaha sebagai wadah untuk
menjembatani mahasiswa dan alumni dalam karir di bidang wirausaha belum dapat bekerja
secara maksimal, (6) program wirausaha, modal wirausaha, dan metode pengembangan
wirausaha serta networking (pemasaran) produk dari mahasiswa belum terkooordinir secara
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optimal, (7) produk-produk dari tenant yang dihasilkan sejauh ini sebenarnya memiliki
keunggulan, pada: (a) unggul dalam desain maupun dalam hasil akhir produknya, (b) harga
cukup terjangkau dan bersaing dipasar, (c) layanan yang baik tetapi pemasaran belum
maksimal.

Sejauh ini jenis usaha yang dijalani oleh mahasiswa, pada taraf biaya yang
masih kecil, seperti usaha membuat e-commerce, jual beli pulsa elektrik, jasa foto copy,
service komputer, les privat, penjualan produk secara on line, internet marketing. Program
IbK yang telah dilaksanakan sejauh ini,      (5 bulan) diharapkan menjadi solusi untuk
mendukung, memberdayakan dan memandirikan tenant lebih lanjut dari program wirausaha
yang dimiliki oleh Inkubator Wirausaha UMS. Target setiap tahun peserta minimal 5-10
orang tenant, terbukti sampai 4 bulan ini telah berhasil 6 tenant mandiri setelah mengikuti
pelatihan IbK.

Untuk tahun pertama ada tiga bidang yang dikerjakan, yaitu: (1) penggalian potensi
preneur melalui bakat dari mahasiswa, peserta PKMK dan alumni, (2) bidang desain grafis
dan fashion: mahasiswa membuat desain, assesories pakaian, kaos, jilbab, dan lain
sebagainya,, (3) bidang kuliner: mahasiswa membuat dan menjual makanan ringan (snack),
makanan siap saji atau hasil olahan, herbal serta perikanan dan peternakan. Tahun pertama,
selama 5 bulan pelatihan telah terlihat 6 tenant yang mandiri.  Untuk tahun kedua
pendampingan dan pemberdayaan ditekankan pada penguatan 3 bidang diatas, yaitu: (1)
penguatan ketahanan pangan ditambah mahasiswa (tenant) mampu mengungkapkan ide
melalui penulisan buku ilmiah populer dan artikel majalah di koran, iklan di koran, dari usaha
yang dikelolanya. (2) bidang pertanian dan peternakan: mahasiswa belajar budidaya jamur,
ternak burung, obat herbal, pembuatan pakan ternak fermentasi dan pengembangan usaha
peternakan. Untuk tahun ketiga pemberdayaan dan pendampingan pada bidang-bidang jasa:
seperti membuat e-commerce, aqua isi ulang, les privat/bimbingan belajar yang berbasis
potensi dan pembuatan klinik berbasis herbal.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Inkubator UMS

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)  merupakan salah satu Perguruan
Tinggi Swasta yang telah meraih prestasi dan masuk dalam 50 PTN/PTS terbaik di Indonesia
(50 promising Indonesia universities) dan terbaik no 8 PTN/PTS versi QS. Dilaporkan
UMS berada pada posisi peringkat ke 40-an dari total jumlah PTN/PTS (lebih dari 3000
PT) yang ada di Indonesia. Bidang Penelitian, UMS masuk dalam kategori Utama dalam
program Desentralisasi Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. UMS juga
memiliki   lebih dari 100 Doktor dengan berbagai keahlian dan pengalaman penelitian, dan
telah berhasil memperoleh dana Hibah- hibah Penelitian DP2M DIKTI, baik HB, PF, Hibah
pekerti, Hibah Pasca dan juga Insentif Ristek, yang tiap tahunnya tidak kurang dari 50 judul
telah didanai.

Inkubator UMS berdiri sejak tahun 2000, peran inkubator adalah Abramson (1997),
(Faire. 1973) inkubator “assistance programs targeted to start-up and fledgling firms. They
offer access to business and technical assistance provided through in-house expertise and a
network of community resources”. Program inkubator menawarkan akses bisnis dan bantuan
teknis melalui keahlian serta jaringan bagi sumber daya masyarakat. Inkubator bisnis
diharapkan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha melalui serangkaian sumber
daya, dukungan bisnis yang diatur oleh manajemen inkubator. Willing (2008), Fayolle
(2006) inkubator memiliki tujuan “A business incubator is an economic development
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organization designed to accelerate the growth and success of entrepreneurial companies
through an array of business support resources and services that could include physical
space, capital, coaching, common services, and networking. Pernyataan di atas menyebutkan
bahwa inkubator berperan dalam peningkatan keberdayaan mahasiswa. Inkubator bertujuan
mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan usaha melalui serangkaian sumber daya,
dukungan bisnis, layanan yang mencakup ruang fisik, modal, pelatihan, layanan umum, dan
jaringan. Tanggung  jawab  pelaksanaan  dan  pengembangan IbK ini, akan  selalu
dikerjasamakan dan disinergikan dengan dengan unit/lembaga yang ada di Universitas
Muhammadiyah Surakarta,

2. Model Inkubator
Model inkubator yang dilakukan meliputi konsep Doing, Empowering, Facilitating

dan Evaluating. Pelaksanaannya sesuai dengan Berdasarkan hasil observasi dan pendekatan
sebelumnya terhadap mitra, maka permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan alumni.
Dicermati bahwa persoalan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap kewirausahaan
mahasiswa dan alumni masih sangat minim. Kualitas dan ketrampilan mandiri mahasiswa dan
alumni UMS, masih belum relevan dengan kebutuhan dari industri atau mitra institusi yang
membutuhkan, sehingga pembekalan wirausaha sangatlah penting. Tingkat persaingan calon
tenaga kerja semakin ketat, sehingga hanya kualitas lulusan yang unggul yang berhasil
memasuki dunia kerja. Pengembangan potensi dan peluang pengembangan kewirausahaan
berbasis bakat mahasiswa, belum dilakukan di UMS. Inkubator wirausaha sebagai wadah
untuk menjembatani mahasiswa dan alumni dalam karir di bidang wirausaha belum dapat
bekerja secara maksimal. Program wirausaha, modal wirausaha, dan metode pengembangan
wirausaha serta networking (pemasaran) produk dari mahasiswa belum terkooordinir secara
optimal. Produk-produk dari tenant yang dihasilkan sejauh ini sebenarnya memiliki
keunggulan.

Adapun solusi model inkubator yang ditawarkan meliputi sosialisasi program IbK
pada mahasiswa dan lulusan/alumni UMS. Menyeleksi calon peserta pelatihan melalui tes
tertulis, interview dan test sidik jari untuk dipilih dan ditentukan sebagai mitra IbK.
Program pendampingan dan pembinaan mitra IbK, dari peserta diharapkan mahasiswa
dan alumni siap berwirausaha. Memberikan mentoring (pelatihan dan pendampingan,
pemberdayaan) kepada mahasiswa atau alumni. Melaksanakan kontrak pemberdayaan
wirausaha yang telah disepakati oleh program IbK dan mitra usaha. Memberikan pelatihan,
pemberdayaan, pendampingan dan memaksimalkan potensi mahasiswa dan alumni, melalui
inkubator wirausaha bagi mahasiswa dalam Program Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) dalam
rangka menghasilkan wirausaha baru dan pengembangan keahlian tenant.

PELAKSANAAN DAN HASIL
Adapun pelaksanaan dalam kegiatan IbK ini memiliki beberapa tahapan, terdiri dari tujuh

tahapan pelaksanaan yaitu: Pelaksanaan kegiatan IbK dilakukan dengan tahapan: rekruitmen,
pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, evaluasi hasil dari para peserta (tenant). Lebih
detail sebagai berikut:

1. Tahap I
Kegiatan tahap pertama ini adalah: rekruitmen peserta, verifikasi data usaha peserta
(tenant) mahasiswa/alumni UMS untuk mengikuti program IbK, sesuai gambar-1
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Gambar-1. Poster rekruitmen tenant
2. Tahap II

Kegiatan tahap kedua memberikan pemahaman, mindset wirausaha berbasis
bakat/potensi.  Motivasi, menghasilkan produk langsung, business plan, menangkap
peluang dan ide bisnis, mengubah bakat menjadi ide bisnis, memahami bahwa ide
usaha terbaik bersumber dari potensi bakat, wirausaha berbasis bakat akan
menghasilkan 4E (enjoy/gembira, easy/mudah, excellent/unggul, earn/produktif),
sesuai gambar-2

Gambar-2. Proses sidik jari
3. Tahap III

Tahap ketiga setiap peserta mempresentasikan usahanya, menganalisis melalui
SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Treath), membuat company profil,  Bisnis
Canvas serta analisisi permasalahan yang timbul. Tahapan ini membutuhkan
keterampilan manajemen (pengelolaan usaha) melalui real business plan.
Pendamping memberikan training motivasi dan pengetahuan bisnis serta coaching
teknis memulai bisnis. Dilanjutkan pembinaan oleh Lembaga Asosiasi pengusaha
IIBF Solo dan HIPMI Sragen, bagi yang mendalami usaha tertentu agar mampu
learning by doing terutama menyusun rencana bisnis, pemasaran produk, dll, sesuai
gambar-3.

Gmabr-3. Motivasi dari Ketua IIBF Solo
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4. Tahap IV
Berdasarkan SWOT analisis dan Bisnis Canvas, dipaparkan dari setiap usaha
dilakukan pendampingan dan solusi supaya usaha berjalan lebih lancer, ditambah
materi online shop marketing internet, penyelesaian kesulitan cara menjual
produknya, sesuai gambar-4

Gambar-4. Pelatihan dan penjelasan pemasaran

5. Tahap V
Monitoring dan observasi peserta yang telah mendapatkan pelatihan online shop
marketing, dan pendampingan di setiap usaha tenant, setiap peserta memiliki produk
yang dijual baik on maupun off line, pada gambar-5

Gambar-5. Pelatihan online shop marketing dan ekspor impor

6. Tahap VI
Tahap ini digunakan untuk terus melakukan evalasi, monitoring, observasi prilaku
atau kecenderungan tenant dilihat dan dievaluasi trend omsetnya, apakah mengalami
kenaikan, stagnan atau penurunan. Peserta juga membuat komentar, catatan dan hasil
akhir kegiatan yang telah dilaksanakan.

7. Tahap VII
Peserta di evaluasi melalui berbagai kegiatan yang dilakukan yaitu: membuat real
business plan (doing), memulai dan menjalankan usaha miliknya (empowering),
pendampingan usaha (facilitating) dan motivasi sukses wirausaha (evaluating).
Kegiatan IbK juga memiliki wadah atau komunitas dalam grup WA, juga kegiatan ini
masuk dalam web.inwabi.UMS (inkubator wirausaha dan bisnis UMS) (Suranto,
2016)
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Hasil dari program I b K yang sedang berlangsung ini, s e c a r a  t e k n i s  t e n a n t
m e m i l i k i ketercapaian kemandirian usaha. Indikator mandiri memiliki indikasi: (1)
kemampuan teknis usaha, kemampuan teknis memasarkan: (a)) mampu mencetuskan tema
usaha, (b)) mampu menentukan ide-ide pokok usaha, (c)) mampu membuat feasibility dan
plan usaha; (2) memiliki kesadaran berwirausaha meliputi beberapa aspek: (a) sadar
kebermanfaatan berwirausaha, (b) mengetahui prospek berbisnis/wirausaha yang dikelola; (3)
memiliki motivasi berusaha atau berbisnis agar selalu maju, meliputi: (a) motivasi membuat
usaha, (b) motivasi menjalankan bisnis dan memasarkannya; (4) mengetahui kelebihan
dirinya meliputi: (a)) kelebihan mental, (b) kelebihan keterampilan berdasarkan potensi
bakat; (5) mengetahui kekurangan dirinya meliputi: (a) kelemahan mental berwirausaha, (b)
kekurangan keterampilan; (6) memiliki kemampuan melakukan akses secara mandiri pada
pihak lain, meliputi akses pada: (a) negosiasi dan komunikasi usaha, (b) penguasaan akses
peran informasi teknologi, (c) permodalan; (7) mampu membangun networking pemasaran,
meliputi: (a) membuka pasar baru, (b) menjalankan pemasaran; (8) memiliki modal sendiri,
yaitu modal dalam pemasaran dan modal dalam usaha.

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan secara periodik seminggu dua kali (hari
menyesuaikan) dan dilanjutkan evaluasi serta outing class kunjungan usahan selama 2-3 jam
sesuai kebutuhan berisikan pelayanan dan pendampingan terhadap tenant, berupa: motivasi,
konsultasi, pembinaan, pelatihan dan pertemuan anggota. Melalui kegiatan IbK ini, telah
dicapai beberapa keuntungan bagi tenant: Peserta mendapatkan materi tentang meraih sukses
wirausaha berbasis bakat/potensi, sehingga akan mendapatkan 4E (enjoy, easy, excellent,
earn). Karena wirausaha berbasis bakat akan tahan lama dibanding dengan wirausaha
berbasis trend atau lingkungan. Peserta telah mendapatkan contoh nyata berwirausaha
melalui penjualan produk yang dikelolanya. Kegiatan memasarkan produk melalui teknologi,
baik sosial media online shop internet marketing, manajemen retail dan manajemen
franchise. Peserta sejauh ini merasa puas dengan kegiatan IbK, omset penjualan mengalami
kenaikan.

Adapun ciri peserta yang sukses dikatakan berhasil dalam kegiatan ini memiliki ciri
(a) omset penjualan mengalami kenaikan, (b) kemampuan menjual dengan baik, (c)
kesadaran dan semangat wirausaha, (d) selalu menggali kelebihan dan menutupi kekurangan
dirinya, (e) memiliki jaringan usaha dan membangun akses pada pihak lain, (f) melakukan
usaha sendiri, (g) pantang untuk menyerah, (h) ulet dan tekun, hal ini sesuai gambar-1 sampai
gambar-8, trend perilaku dari tenant. Photo beberapa tenant yang mandiri, sesuai gambar-6
sampai 11. Adapun gambar-12 adalah contoh trend kecenderungan perilaku omset penjualan
rata-rata omset (juta) versus periode pengamatan 6 kali.

Gambar-6. Tenant bidang fashion                Gambar-7. Teant membuat sarung bantal
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Gambar-8. Usaha olahan lele             Gambar-9. Usaha ramaco (rambutan rasa kurma)

Gambar-10. Budidaya burung hias             Gambar-11. Usaha mie ayam hotplate

Gambar-12. Kecenderungan rata-rata omset penjualan
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KESIMPULAN
1. Kegiatan IbK yang dijalankan melalui Inkubator dan pendampingan dengan konsep

Doing (tindakan langsung wirausaha), Empowering (pemberdayaan langsung peserta),
Facilitating (menfasilitasi peserta untuk usaha), dan Evaluating (mengevaluasi kegiatan
yang telah dijalankan oleh peserta), di monitoring selama 4 bulan telah memberikan
hasil tenant mandiri 5-10 orang dan mampu membangun mental dan semangat wirausaha
Tenant

2. Melalui IbK muncullah calon pengusaha muda dari mahasiswa maupun alumni UMS,
jumlah pendaftar/peserta (tenant) cukup antusias dan tahap I setiap peserta mendapatkan
materi tentang motivasi wirausaha, real business plan dan marketing produk melalui on
line dan off line shop marketing, hasilnya sangat menggembirakan, omset penjualan
tenant mengalami kenaikan.

3. Pelatihan tahap II di fokuskan pada proses pengembangan usaha, yaitu dengan
melakukan pelatihan manajemen retail dan franchise untuk meningkatkan kemampuan
pengembangan usaha yang dikelola.

SARAN
1. Wirausaha tidak harus membutuhkan modal yang besar, wirausaha bisa dilakukan

dengan menjual produk, baik yang diproduksi sendiri atau produk yang dihasilkan orang
lain

2. Wirausaha yang dilakukan bisa memanfaatkan online shop internet marketing dalam
pemasaran produksi
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PENGEMBANGAN MODEL INKUBATOR WIRAUSAHA BERBASIS
AKULTURASI NILAI-NILAI SOSIO RELIGIUSITAS DAN KEARIFAN
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Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten
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ABSTRACT

This research aims at forming innovation incubator based on antecedent intention to
create the candidates of young entrepreneurs in the circle of university students and alumni.

The method used to achieve the aim is divided into two stages suitable with proposal.
The first stage has formed the concept of entrepreneurial culture model which is based on
respondents of moslem entrepreneurs, in which from five hypotheses the four of them are
supported.

The second stage is done experimental research involving experimental variable and
control variable by test on efffect difference of incubator. The activity is done through
incubator training, site visit to micro and small entreprices doer and guidance. The result of
quantitative test shows that there is a significant increase of entrepreneurship intention by the
model of incubator teaching learning and the outwall emergence of guidance
entrepreneurship from alumni.

Keywords: entrepreneurship culture, sosio-religious, intention , incubator

ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan membentuk inkubator inovasi berbasis anteseden intensi
meliputi nilai-nilai sosio religiusitas dan kearifan lokal sebagai wahana menyemai calon
wirausaha muda di kalangan mahasiswa dan alumni.

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dibagi dua tahap sesuai usulan. Tahap
pertama telah terbentuk konseptual model budaya wirausaha  dengan basis responden
wirausaha muslim dimana dari lima hipotesis empat hipotesisnya terdukung.

Tahap kedua dilakukan penelitian eksperimen dengan melibatkan variabel eksperimen
dan variabel kontrol melalui uji beda pengaruh inkubator. Kegiatan dilakukan melalui
pelatihan inkubator, site visit pelaku UMKM serta pembinaan. Hasil Uji kuantitatif
menunjukkan terdapat kenaikan minat wirausaha secara signifikan melalui model
pembelajaran inkubator serta munculnya wirausaha binaan bersifat outwall dari alumni

Keywords : Budaya wirausaha, sosio religiusitas, intensi,  inkubator
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PENDAHULUAN

Menjadi wirausaha merupakan impian banyak warga di kota-kota besar di  Indonesia.
Sayangnya, hanya sedikit yang mampu merealisasikan. Takut akan risiko, keterbatasan
ketrampilan dan pengertahuan serta minim modal menjadi penghalang untuk membangun
usaha mandiri.

Wirausaha sering digambarkan sebagai orang yang mempunyai usaha sendiri. Dengan
berwirausaha mereka tak perlu bergantung kepada pihak lain seperti perusahaan maupun
Pemerintah. Membuka usaha mandiri berarti ikut mengurangi pengangguran karena mampu
menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.Peran wirausaha sangat penting
dalam memperluas kesempatan kerja.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas (Kulsum, Widyastuti, 2016) menunjukkan
mayoritas 68 % responden warga DKI tertarik menjadi wirausaha. Alasan yang paling banyak
dikemukakan adalah menggemukkan pundi-pundi uang dan mengembangkan aset. Mereka
umumnya bermodalkan tabungan serta usaha dijalankan untuk menghasilkan tambahan
pendapatan. Jika usaha tumbuh besar, hasilnya bisa jauh dari gaji bulanan karyawan

Kesempatan membuka lapangan kerja bagi orang lain terutama kerabat dekat dan orang
di lingkungan sekitar menjadi motivasi lain di balik keinginan berwirausaha. Kepuasan batin
didapat jika mampu membantu orang lain. Disisi lain kota-kota besar di Indonesia telah
menjadi wilayah yang penuh aktivitas dengan jalanan yang padat. Menjadi pemilik usaha
diimpikan karena bisa memiliki keleluasaan menyeimbangkan waktu kerja dan waktu pribadi
secara berkualitas. Dari hasil riset tersebut dapat dijelaskan mereka yang memiliki minat
wirausaha mandiri berusia relatif muda kurang dari 40 tahun serta dari latar belakang edukasi,
semakin tinggi pendidikan semakin tinggi minat menjadi wirausaha mandiri.

Pelaku wirausaha mikro di Kabupaten Klaten sekitar mayoritas muslim. Dalam Islam,
diatur semua urusan manusia secara integral. Islam memandang penting pemberdayaan umat
serta wirausaha merupakan bagian integral dalam rangka ibadah untuk mencapai tujuan akhir
menjadi manusia yang khusnul khotimah.

Nilai nilai wirausaha Islami banyak ditemukan di Qur’an maupun Sunnah Rasul
Muhammad SAW. (Hastin,Anisah, 2008) meneliti etos wirausaha Islami relevan dalam
meningkatkan intensi wirausaha. (Samdin, 2008) meneliti dimensi religious capital
merupakan kekayaan bersifat material dan non material yang dimanfaatkan untuk
mempermudah usaha manusia dalam menciptakan nilai manusia tertinggi di mata Allah
(takwa). Dimensi ini meliputi unsur taqwa menjalankan shalat, zakat, puasa, niat haji  dan doa
berpengaruh terhadap kesuksesan usaha.Mulyani (1990) meneliti usaha mikro rotan di
Trangsan di Sukoharjo memiliki sifat ketergantungan budaya lokal berupa paternalisme dan
fatalisme sebagai ciri sikap mental masyarakat tradisional mewarnai corak, perilaku dalam
mengelola usaha.

Pujiastuti (2008) menyimpulkan bahwa model inkubator bisnis yang tepat untuk
mengembangkan soft skill adalah dengan memberikan pengetahuan praktis lebih banyak
dibandingkan hanya dengan memberikan teori. Hamdan (2013) mengembangkan model
inkubator untuk menumbuhkan kompetensi wirausaha dapat dilakukan melalui prinsip dasar
model dan karakteristik serta relevan dilakukan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pada penelitian tahun pertama telah diperoleh luaran model riset berupa uji signifikan
dimensi nilai-nilai wirausaha Islami, dimensi teologis, dimensi sosial terhadap intensi dan
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perilaku. Adapun dimensi keempat berupa nilai-nilai kearifan lokal hipotesisnya tidak
terdukung

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah utama penelitian tahun ke
dua: Bagaimana model budaya wirausaha muslim dan kearifan lokal di lingkup usaha mikro
yang dapat digunakan sebagai strategi menciptakan wirausaha baru melalui inkubator inovasi
yang memiliki daya saing.

METODE PENELITIAN
Kerangka  model

( model tahun ke 1 ) ( model tahun ke 2 )

Gambar 1. Model Budaya wirausaha muslim

Keterangan:
WI : Nilai-nilai wirausaha Islami
DT : Dimensi Teologis
DS : Dimensi Sosial
KBL : Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal
IB : Intensi Berwirausaha
PWr : Perilaku Wirausaha
Ibn : Inkubator inovasi

Tujuan Kegiatan
Untuk tahun pertama teridentifikasi signifikansi pengaruh model nilai-nilai
kewirausahaan Islami, dimensi teologis, dimensi sosial, kearifan lokal terhadap intensi
dan perilaku sedangkan tahun kedua merancang terbentuknya inkubator wirausaha baru

Kebutuhan data item
Tahun pertama meliputi Nilai Wirausaha Islami: nilai-nilai kreativitas, inovasi, jujur,
tanggung jawab, amanah, disiplin, kerja keras, suka bersyukur, mengejar hasil, berani
mengambil resiko (Anisah, Salim, Djumahir,2008). Dimensi teologis: taqwa, shalat,
zakat, puasa,, niat dan doa (Samdin 2008) Dimensi sosial : jujur, berani, sabar,membuka
lapangan kerja (Yazimilmati, Azmi,2012), Nilai-nilai Kearifan Lokal: paternalisme:
peran orang tua, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, fatalisme:
supernaturalisme, situational-fatalism: keberuntungan (Mulyani, 1990), Intensi
berwirausaha: Memilih jalur usaha  daripada bekerja dengan orang lain, memilih karir
sebagai wirausaha, perencanaan untuk memulai usaha (Ramayah Harun,2005) Perilaku

WI

DT

DS

KBL

IB PWr IBn
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wirausaha : Tindakan nyata telah menjalankan usaha dengan berkualitas, keputusan
berwirausaha, pernyataan dukungan pengembangan usaha yang ada (Azjen,2008 )
Pada tahun kedua dilakukan pembentukan model Inkubator Inovatif meliputi Input:
mahasiswa dan alumni meliputi motivasi, tujuan dan modal, proses Inkubator : meliputi
pelatihan kemampuan teknis: analisis kelayakan bisnis, pengenalan tugas, alat,
pemeliharaan dan kesehatan kerja
Kemampuan mental: pembekalan etos kewirausahaan muslim, problem solving, visit
bisnis dan team building, Output: perubahan sikap dan perilaku, Outcome: tercipta
inovasi peluang bisnis, wirausaha muslim baru yang profesional, mandiri dan inovatif dan
sarjana alumni yang berwawasan mandiri, Monitoring: evaluasi dan tindak lanjut
program (Hamdan, 2013)

Metode Pengumpulan data/ Pengembangan model
Dept interview dan penyebaran kuesioner terhadap usahawan muslim di Jawa Tengah
sebanyak 170 responden secara puposive sampling
Untuk tahun kedua dilakukan penelitian kuantitatif kuasi eksperimen: pengumpulan data
menggunakan pre-test dan post- test kuesioner,pengamatan variabel ekperimen dan
variabel kontrol, wawancara, dokumentasi secara purposive sampling 30 orang
mahasiswa . Uji model lingkup luas digunakan sampel 30 orang mahasiswa

Analisis/  operasionalisasi model
Dilakukan uji validitas dan reliabilitas, analisis faktor konfirmatori melalui Structural
Equation Model (SEM) sedangkan tahun kedua dilakukan uji independent sampel t test
minat wirausaha meliputi aspek dorongan dari dalam, kebutuhan berhubungan dengan
lingkungan dan perasaan terhadap pekerjaan.

HASIL & PEMBAHASAN

Uji Faktor Konfirmatori
Uji faktor konfirmatori adalah tahap pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang

membentuk variabel laten dalam model. Tujuan uji faktor konfirmatori adalah menguji
unidimensionalitas dari dimensi pembentuk masing-masing variabel laten. Untuk
mengukur validitas item dihitung faktor konfirmatori dengan membandingkan nilai
loading factor dengan cut of value diatas 0.4.

Dari uji konfirmatori konstruk pada masing-masing indikator seperti nilai-nilai
wirausaha Islami, dimensi teologis, dimensi sosial, intensi dan perilaku wirausaha
dinyatakan sahih jika masing-masing item memperoleh nilai loading diatas 0,4. Hasil
riset diperoleh beberapa item pertanyaan dengan nilai di bawah 0,4, oleh karena itu
observed pertanyaan tersebut dinyatakan gugur dan harus dibuang

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang

relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berbeda dengan
waktu berbeda. Nilai reliabilitas minimum dari dimensi pembentuk variabel laten sahih
yang dapat diterima agar handal melalui nilai CR dan VE.

Berdasarkan pengamatan diperoleh nilai composite reliability dan variance
extract. (Ghozali, 2013) menyatakan item setiap dimensi disebut handal jika nilai
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composite reliability > 0,70  dan nilai variance extract > 0,50. Hasil riset diperoleh nilai
composite reliability untuk masing-masing dimensi dengan item sahih di atas
0,70,sehingga dinyatakan item pertanyaan tersebut handal. Begitu pula dengan nilai
variance extract dinyatakan handal jika memiliki nilai di atas 0,50, kecuali ada satu
dimensi  terdapat angka variance extract di bawah 0.50. Dimensi tersebut tetap
dinyatakan handal karena nilai composite reliability nya sudah handal

Evaluasi Multivariate outlier
Outliers  merupakan observasi dari data yang memiliki karakteristik unik yang

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lain  dan muncul dalam bentuk nilai
ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal maupun variabel-variabel kombinasi (Hair et
al, 1998) Deteksi terhadap multivariate outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai
mahalonobis distance pada lembar output uji hipotesis. Hasil riset menunjukkan semua
kasus memiliki md lebih besar dari 41.63 adalah multivatriate outliers. Karena hasil
output tidak ada nilai diatas  41,63 maka dapat disimpulkan tidak terdapat outliers pada
data

Uji Normalitas Data
Uji ini bertujuan menganalisis tingkat normalitas data yang digunakan dalam

penelitian. Asumsi normalitas data harus dipenuhi agar data dapat diolah lebih lanjut
untuk pemodelan SEM. Uji normalitas secara univariat adalah dengan mengamati nilai
critical ratio skewness data yang digunakan berada rentang antara – 2,58 dan + 2,58 pada
tingkat signifikansi 0,01, maka data yang digunakan dapat dikatakan normal (Wijaya,
2008). Normalitas  univariat dan multivariat  data dalam penelitian disajikan dalam tabel
uji normalitas. Hasil selengkapnya uji normalitas terlihat dalam Tabel 1

Tabel 1
Tabel Uji Normalitas 1

Variabel Min Max skew c.r. kurtosis
c.r

Dimensi sosial 2.000 5.000 -.643 -3.421 .409 1.089
Dimensi teologis 2.333 5.000 -.122 -.649 -.252 -.670
Kearifan Budaya 2.000 5.000 -.197 -1.048 -.274 -.728
Wirausaha Islami 1.750 5.000 -.951 -5.064 1.602 4.263
Intensi wiraush 2.000 5.000 -.660 -3.513 .366 .975
Perilaku wiraush 3.000 5.000 -.479 -2.548 -.325 -.865
Multivariate .828 .551

1 Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Output uji hipotesis tahun ke 1

Berdasarkan tabel di atas terlihat terdapat tiga dari enam nilai critical ratio yang
berada diluar ± 2,58, jadi dapat disimpulkan secara  univariate data penelitian relatif baik
dan dapat dikatakan terdistribusi secara normal.

Uji kesesuaian model / goodness of fit
Uji kesesuaian model digunakan untuk menguji seberapa baik tingkat  goodness of fit

dari model penelitian. Adapun hasil lengkap pengujian disajikan dalam Tabel 2
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Tabel 2
Kesesuaian Model goodness of fit2

Indeks Goodness of fit Cut of value Hasil Evaluasi Model

Chi-square
Significant Probability
RMSEA
GFI
AGFI
CMIN / DF
TLI
CFI
NFI
RFI
IFI

Harus kecil
≥0,05
≤0,08
0 sampai 1
≥0,90
≤2,00
≥0,90
≥0,90
≥0,90
≥0,90
≥0,90

7,347
0,119
0,070
0,986
0,927
1,837
0,887
0,970
0,942
0,782
0,973

Fit
Fit
Fit
Fit
Fit
Fit
Marginal
Fit
Fit
Marginal
Fit

2 Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Output uji hipotesis tahun ke 1

Berdasarkan hasil pengujian diketahui dari kriteria dan nilai hasil beberapa
indikator berada pada kondisi baik ( Fit ) kecuali terdapat 2 indikator yang memiliki nilai
goodness of fit marjinal tetapi hampir mendekati nilai kriteria yang disyaratkan. Dengan
hasil ini maka secara keseluruhan dikatakan bahwa model penelitian memiliki tingkat
goodness of fit yang baik.

Analisis Structural Equation Model
Tahap selanjutnya adalah analisis Structural Equation Model (SEM) secara Full

Model yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam
penelitian. Kegiatan uji model dilakukan setelah melalui tiga tahap uji kesesuaian. Dari
uji SEM ini dapat diketahui  uji signifikansi koefisien regresi. Gambaran model penelitian
melalui uji SEM secara Full Model disajikan dalam Gambar 3

Gambar 3
Analisi Full Model

Setelah diketahui model SEM secara Full Model, maka diuji hipotesis penelitian
yang ditampilkan pada Tabel 3
Tabel 3
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Uji Hipotesis 3

Estimate S.E. C.R. P Label

Intensi Wiraush - Wiraus Islami .330 .094 3.503 000 par_1

Intensi Wiraush - Kearifan Budaya -.128 .092 -1.401 .161 par_2
Intensi Wiraush - DimensiTeologis .052 .081 1.989 .019 par_3
Intensi Wiraush - DimensiSosial .548 .077 7.158 000 par_4
PerilakuWiraush - Intensi Wiraush .102 .047 2.184 .029 par_5

3Perhitungan lengkap disajikan Output uji hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menganalisis nilai critical ratio (CR) dan
nilai probability (P) hasil olah data dibandingkan dengan batasan statistik yang
disyaratkan, yaitu diatas 1,96 untuk nilai CR atau t-hitung dan dibawah 0,05 untuk nilai
P. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat, maka hipotesis
penelitian yang diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis  dibahas secara
bertahap sesuai dengan kerangka yang diajukan. Pada penelitian ini diajukan lima
hipotesis diperoleh hipotesis nilai –nilai wirausaha Islami, dimensi teologis, dimensi
sosial, kearifan lokal, intensi berpengaruh signifikan terhadap perilaku karena nilai CR
diatas nilai 1,96 dan dibawah 0,05 untuk nilai P. sedangkan hipotesis nilai nilai kearifan
lokal berpengaruh terhadap intensi tidak memenuhi syarat diatas 1,96 untuk nilai CR dan
dibawah 0,05 untuk nilai P. Dengan demikian  dapat dikatakan hipotesis 4 dalam
penelitian tidak terdukung.

Hasil wawancara mendalam responden
Dari hasil riset tahun pertama didapat dapat beberapa temuan menarik. Pengambilan

sampel responden dilakukan di wilayah kota Surakarta Semarang Pekalongan, wilayah
pesisir Cilacap, Jepara, wilayah pedalaman Kabupaten Magelang, Purworejo dan
Banyumas. Nilai nilai sosio relijiusitas berpengaruh signifikan terhadap perilaku
wirausaha di semua wilayah yang diteliti (Julianto. A, 2015).

Profil responden dari tamatan pendidikan, sosial ekonomi, usia, pemahaman mereka
pada aliran islam modernis ataupun Islam kultural juga memiliki beda signifikan. Mereka
yang berpendidikan tinggi, sosial ekonomi lebih mampu, pemahaman Islam modernis
beranggapan tradisi budaya lokal memulai usaha dengan menghitung hari, ungkapan
syukur  lancarnya usaha melalui ritual sedekah bumi ataupun sedekah laut cenderung
dihindari. Mereka beranggapan kegiatan tersebut mengarah pada syirik. Konsep kearifan
budaya lokal orang Jawa dalam usaha melalui rasa syukur atas rejeki  yang hari ini
diterima melalui prinsip  nrimo ing pandum, bagi wirausahawan muda, berpendidikan
tinggi, domisili di kota hal ini sudah tidak relevan. Mereka menganggap saat ini era
pesaingan tinggi sehingga usaha harus dijalani dengan bekerja keras, mengejar kenaikan
omset, prinsip kepuasan pelanggan serta dengan mengutamakan inovasi

Kegiatan  Inkubator inovasi
Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren Wirausaha

Agribisnis Abdurrahman Bin Auf Klaten selama sehari penuh berupa pelatihan
knowledge bisnis, kemampuan mental: pembekalan etos kewirausahaan, problem solving,
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pengetahuan akses pasar, modal kerja,  produk dan penawaran jasa, kelayakan bisnis,
pembentukan bisnis model  serta pemecahan masalah.

Kegiatan dilakukan secara terstruktur berupa pemberian kuliah klasikal, tanya
jawab, pemberian tugas-tugas, case study serta bermain peran ( role playing) dengan
melibatkan mentor profesional. Mahasiswa berperan cukup aktif dan pemateri
menyisipkan beberapa pembelajaran model brainstorming, business model canvas
sehingga ide-ide baru wirausaha dari mahasiswa bermunculan pada sesi kegiatan

Pelatihan wirausaha yang diberikan selama satu hari memiliki materi yang dibagi
dalam tiga sesi yaitu: a) sesi inspirasi sukses wirausaha, b) sesi potensi diri yang luar
biasa serta melejitkan potensi wirausaha, c) sesi sejuta berkah dalam bekerja, peserta
mampu mensyukuri limpahan berkah yang luar biasa besar dari Alloh SWT dalam
bekerja sehingga memperoleh energi awal yang memadai dalam memulai aktivitas
wirausaha

Visiting business
Kunjungan ke lapangan dilakukan dengan mempelajari praktek nyata beternak ayam

broiler di lokasi bisnis usahawan muda muslim di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali
dan pembinaan Inkubator wirausaha alumni secara out wall. Beberapa informasi ilmu
beternak ayam broiler diperoleh peserta dari kegiatan  antara lain keuntungan beternak
ayam broiler, kegiatan yang perlu dilakukan sebelum memulai beternak, kunci sukses
bisnis ayam broiler, penyakit broiler dan solusinya

.
Nilai-nilai etos wirausaha muslim yang diyakini

Responden wirausaha memberikan sharing pengalaman usaha. Dari penjelasan
disebutkan bahwa etos wirausaha muslim seperti kerja keras, rasa syukur, qonaah,
menghindari diri dari takabur, riya’, pamer sangat relevan dalam kegiata usaha.
Responden memaparkan pengalaman diri apabila rasa riya’, takabur muncul, kematian
ayam saat proses produksi terjadi peningkatan secara signifikan.

Evaluasi untuk mengetahui Efektivitas Model
Berdasarkan hasil evalusi dapat disimpulkan bahwa model inkubator inovasi

melalui kegiatan nyata praktek, pelatihan di lingkungan pondok pesantren serta visit
bisnis efektif. Kegiatan ini dilakukan melalui riset eksperimen untuk menilai motivasi
wirausaha mahasiswa melalui kegiatan secara klasikal, motivasi sebelum pelatihan dan
sesudah kegiatan inkubator. Efektivitas pembelajaran diperoleh dari hasil umpan balik uji
kuantitatif kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap mutu kegiatan pelatihan inkubator
wirausaha pada tabel 4:

Tabel 4
Uji regresi pasca kegiatan Inkubator wirausaha

Variabel Koef regresi t hitung Probabilitas
Konstanta 7.266 4.590 0.000
Inkubator 0.835 21.791 0.000
R = 0.972                                 N = 30                           F ratio        = 474.856
R square = 0.944                                                            probabilitas = 0.000
Adjusted R = 0.942
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Dari tabel 4 didapat persamaan regresi positif berarti apabila ada kenaikan  satu
satuan kegiatan inkubator akan meningkatkan minat wirausaha sebesar 0.835 satuan.
Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0.972 memiliki pengaruh sangat kuat. Dari uji t
diperoleh probabilitas 0.000 berarti Ho ditolak Ha diterima. Artinya kegiatan inkubator
wirausaha memiliki pengaruh signifikan dalam menumbuhkan minat wirausaha. Hasil uji
koefisien determinasi sebesar 0.942 artinya kegiatan inkubator wirausaha memiliki
pengaruh 94.2 % terhadap tumbuhnya minat wirausaha sedangkan 5.8 % dipengaruhi
faktor lain yang belum diteliti dalam kegiatan riset.

Dari uji kuantitatif dan kegiatan lapangan diperoleh beberapa temuan bahwa praktik
langsung Inkubator wirausaha  :
a.  Memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran wirausaha
b. Berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap perilaku dan ketrampilan

serta sangat mendukung kompetensi wirausaha mahasiswa
d. Memiliki dampak yang baik bagi peserta sehingga mereka berminat untuk

menyebarluaskan pengetahuan yang telah dimiliki kepada orang lain, memiliki
motivasi, tanggung jawab,  kreatifitas,  inovasi dan percaya diri yang tinggi

e. Beberapa mahasiswa dan alumni binaan melanjutkan kegiatan wirausaha di bidang
agribisnis dan kuliner secara out-wall

KESIMPULAN
Dari pembahasan yang diperoleh ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1.Uji konfirmatori butir: pada uji validitas, dari 6 dimensi pertanyaan dan 39 butir, 13 butir
dinyatakan gugur sehingga item tersebut harus didrop untuk pengujian selanjutnya. Dari
uji reliabilitas, 23 item dinyatakan handal dan layak diuji pada tahap berikutnya

2. Uji kriteria Goodness of Fit model: dari uji multivariate outliers, hasil output disimpulkan
tidak terdapat outliers pada data. Uji normalitas diperoleh data normal secara multivariat,
karena memiliki nilai cr multivariate dibawah rentang nilai 2,58. Dari uji kesesuaian
model / goodness of fit diketahui  kriteria dan nilai hasil beberapa indikator, model
berada pada kondisi baik ( Fit ) kecuali terdapat 2 indikator yang memiliki nilai goodness
of fit marjinal tetapi hampir mendekati nilai kriteria yang disyaratkan. Dengan hasil ini
secara keseluruhan dikatakan bahwa model penelitian memiliki tingkat goodness of fit
yang baik.

3. Dalam uji kasualitas model melalui analisis SEM diketahui uji signifikansi koefisien
regresi melalui cut of value nilai critical ratio (cr) dan probability (p). Dari lima hipotesis,
empat hipotesis terdukung dan satu hipotesis tidak terdukung.

4. Model inkubator bisnis yang dikembangkan pada riset eksperimen kelompok peserta
dikatakan efektif. Efektivitas kegiatan dapat dilihat dari: tercapainya tujuan pembelajaran
sesuai prioritas tujuan yang ditetapkan, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan belajar,
berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, ketrampilan dan
mendukung peningkatan kompetensi wirausaha. Hasil uji kuantitatif kuesioner yang
diperoleh menghasilkan nilai positif dan signifikan

SARAN
Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Hendaknya diteliti perilaku budaya kewirausahaan dari berbagai dimensi misalnya dari
dimensi adat, etnis, agama yang berbeda. Karena wilayah Jawa Tengah khususnya dan
Indonesia umumnya memiliki karakteristik mutikultur
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2. Era persaingan bebas pada masa mendatang harus disikapi dengan jernih oleh
wirausahawan  muda Indonesia. Persaingan bebas  ini bersifat given, uncontrollable serta
terus menerus. Masyarakat Indonesia yang agamis serta sebagian mayoritas berdomisili
di pedesaan dan pesisir mau tak mau akan menghadapi era ketidakpastian global pada
masa depan. Mampukah etos sosio relijiusitas dan kearifan budaya lokal saat ini dapat
mendukung daya saing usaha mereka ?

3. Perlu diteliti lebih mendalam mengapa dimensi nilai-nilai kearifan lokal tidak
berpengaruh signifikan terhadap intensi wirausaha

4 Perguruan Tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang tangguh dan mandiri dengan
membekali soft skill wirausaha. Sehingga setelah lulus, mereka tidak hanya sebagai
individu yang mengandalkan pekerjaan dari instansi Pemerintah saja

5. Perlu diteliti model Inkubator dengan pendekatan multi disiplin, multi model dan multi
paradigma sehingga dapat menyumbang lebih beragam khasanah keilmuan yang lebih
kokoh.
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PERSEPSI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
MASYARAKAT (PKM) TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN LEMBAGA

KURSUS DAN PELATIHAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Sarsiti
Slamet Djauhari

Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta
sarsitiunsa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Courses and Training Institutions (CGC) has a very important role in the
implementation of Community Entrepreneurship Education Program as a partner of the P2-
PNFI Regional II Semarang. Where participants received training courses and
entrepreneurship education and training free of charge. The purpose of this study was to
determine the factors that influence satisfaction waiter participant education and training
program of the Institute community entrepreneurship courses and training in Wonogiri
Regency.

This study enhance the perception of service quality dimension refers to servqual by
adding the dimension of perception of service quality and timeliness of service. Data analysis
was performed using multiple linear regression to examine the factors that influence
satisfaction waiter participant education and training program of the Institute community
entrepreneurship courses and training in Wonogiri Regency.

The results are based on the classical assumption that the representative model or
signifakan regression model, where the model no symptoms of autocorrelation,
heteroscedasticity, multicollinearity, normality. And to see the model can be seen by the
amount of R Square sebasar 0.803 indicates that 80.3% level of satisfaction can be explained
by the variable perception of physical evidence (X1), the perception kehanalan (X2), the
perception of responsiveness (X3), the perception of Assurance ( X4), the perception of
attention (X5) and the perception of timeliness (X6), seangnkan the remaining 19.7% is
explained by other vareabel. The results of hypotheses that can be seen from the Sig
compared with a probability of 0.05 indicates several factors that affect the service
satisfaction factor only perception of physical evidence (X1) and the perception of timeliness
(X6) are significant.

Keywords: PKM Program Participant Satisfaction, Perception Enterprise Services
Community program.

ABSTRAK

Kursus dan Lembaga Pelatihan (LKP) memiliki peran yang sangat penting dalam
pelaksanaan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat sebagai mitra dari P2-PNFI
Regional II Semarang. Di mana peserta menerima pelatihan dan pendidikan kewirausahaan
dan pelatihan gratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
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mempengaruhi pendidikan peserta kepuasan pelayan dan program pelatihan kursus
kewirausahaan masyarakat Institute dan pelatihan di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini meningkatkan persepsi dimensi kualitas pelayanan mengacu servqual
dengan menambahkan dimensi persepsi kualitas pelayanan dan ketepatan waktu layanan.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji faktor-
faktor yang mempengaruhi pendidikan peserta kepuasan pelayan dan program pelatihan
kursus kewirausahaan masyarakat Institute dan pelatihan di Kabupaten Wonogiri.

Hasil didasarkan pada asumsi klasik bahwa model perwakilan atau model regresi
signifakan, di mana model tidak ada gejala autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas,
normalitas. Dan untuk melihat model dapat dilihat oleh jumlah R Square sebasar 0,803
menunjukkan bahwa tingkat 80,3% kepuasan dapat dijelaskan oleh persepsi variabel bukti
fisik (X1), persepsi kehanalan (X2), persepsi tanggap (X3 ), persepsi assurance (X4), persepsi
perhatian (X5) dan persepsi ketepatan waktu (X6), seangnkan sisanya 19,7% dijelaskan oleh
vareabel lainnya. Hasil hipotesis yang dapat dilihat dari Sig dibandingkan dengan probabilitas
0,05 menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi faktor pelayanan kepuasan hanya
persepsi bukti fisik (X1) dan persepsi ketepatan waktu (X6) adalah signifikan.

Kata kunci: Program PKM Peserta Kepuasan, Persepsi Program Enterprise Services
Komunitas

PENDAHULUAN
Menurut Direktorat Pembinaan kursus dan pelatihan, Direktoran Jendral Anak Usia

Dini, Non Formal dan Informal, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan alasan memberikan
bantuan program pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) adalah: 1). Anak putus
sekolah SMK/SMU/MA ditambah lulusan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi
sebesar 1,6 juta anak/tahun. 2). Angka kemiskinan di Indonesia sebesar 28,55 juta jiwa atau
sebesar 11,47 % dari total penduduk Indonesia. 3). Angka pengangguran terbuka di Indonesia
sebesar 7,4 juta jiwa atau 6,25 % dari jumlah angkatan kerja sebesar 118,2 juta jiwa. 4).
Negara dikatakan makmur apabila jumlah wirausaha mencapai 2 % dari jumlah penduduk
(Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kemendikbud Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini,
Non Formal dan Informal, 2014).

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat sebagai mitra kerja dari  P2-
PNFI Regional II Semarang. Dimana peserta program pendidikan mendapat pendidikan
kewirausahaan secara gratis dengan adanya bantuan dari Ditjen P2-PNFI. Orientasi pasca
menempuh pendidikan tidak hanya sekedar mencari kerja, namun yang lebih utama adalah
menciptakan lapangan kerja (Sumber: Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kemendikbud Dirjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, 2014)..

Pelayanan dikatakan baik dan berkualitas apabila mengacu pada SERVQUAL, yang
berdasarkan pada lima dimensi kualitas jasa yang mencakup harapan dan persepsi tentang
bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian (Parasuraman, Zeithmal, dan
Berry dalam Erni Widiastuti, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yeng mempengaruhi kepuasan pelayan peserta pendidikan program kewirausahaan
masyarakat terhadap Lembaga Ketrampilan dan Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.
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Penelitian Terdahulu
1. Choon Ling Kwek, Teck Chai Lau, Hoi Piew Tan. International Journal of Business

and Management. Toronto: Aug 2010. Vol. 5, Iss. 8; pg. 154, 12 pgs. Education
Quality Process Model and Its Influence on Students' Perceived Service Quality. Hasil
penelitian yang dilakukan terhadap 458 mahasiswa dinyatakan bahwa terdapat
hubungan positif antara kualitas pendidikan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan
siswa.

2. Ali Reza Jalali, Md Aminul Islam, Ku Halim Ku Ariffin. International Education
Studies. Toronto: Feb 2011. Vol. 4, Iss. 1; pg. 182, 11 pgs, Service Satisfaction: The
Case of a Higher Learning Institution in Malaysia. Para peneliti mengumpulkan 165
kuesioner dari total 190. Empat faktor yang dipilih sebagai variabel independen yaitu,
gender, ras, status dan CGPA mahasiswa. Studi ini menunjukkan bahwa layanan
secara keseluruhan yang ditawarkan oleh universitas yang moderat dari sudut pandang
siswa. Temuan menunjukkan bahwa kegiatan akademis lebih penting daripada non-
akademis terkait seperti ketersediaan sarana keuangan serta kualitas layanan. Hal ini
mungkin karena harapan siswa meningkat karena mereka memiliki lebih banyak
kontak dengan universitas. Unsur lain yang juga memiliki pengaruh pada persepsi
kualitas layanan ras dan kebangsaan.

METODE PENELITIAN
Obyek/Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta
Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat pada seluruh Lembaga Kursus dan Pelatihan
di Kabupaten Wonogiri yang lolos pendanaan tahun 2015 dari Ditjen P2-PNFI (Pendidikan
Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal) Regional II Semarang. LKP yang lolos pendanaan
2015 ada 2 ( dua) dan 1 (satu) SKB yaitu LKP Wibowo jumlah peserta PKM ada: 20, LKP
CURDEFO jumlah peserta: 20, dan SKB jumlah peserta: 20.

Sampel dan Teknik Sampling
Sampel penelitian ini adalah peserta Program Kewirausahaan Masyarakat pada Lembaga

Kursus dan Pelatihan serta Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Wonogiri yang lolos
pendanaan tahun 2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014: 122 dalam Intani Prameswari,
2015).

Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data
Data primer dari isian kuesioner responden, data sekunder adalah data dari berbagai

literatur, jurnal dan data pendukung lain. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik
survei intersep (intercept study) (Sugiyono, 2014: 122 dalam Intani Prameswari, 2015).
Instrumen Penelitian
Variabel dalam Penelitian ini adalah:

a. Variabel Independen terdiri dari: Bukti fisik (X1), Kehandalan (X2), Daya
tanggap (X3), Jaminan (X4), Perhatian, (X5), dan Ketepatan waktu layanan (X6).
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b. Variabel Dependen : Kepuasan pelayanan peserta program pendidikan
kewirausahaan masyarakat pada lembaga Kursus dan Pelatihan di Kabupaten
Wonogiri (Y).

Instrumen penelitian ini dengan metode kuisioner variabel independent dirancang
berdasar Skala Likert, dengan butir-butir pertanyaan yang terdiri dari tipe isian dan tipe
pilihan (Ridwan 2002: 12 dalam Erni Widiastuti, 2011).

Uji Instrumen
Untuk mendapatkan data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang akan diteliti,

maka peneliti membuat kuisioner yang berisikan pertanyaan mengenai variabel bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, dan ketepatan waktu serta kepuasan. Untuk
menguji kusioner ini peneliti memberikan kusioner kepada 60 mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Surakarta. Hasil dari uji coba kusioner ini kemudian diuji dengan uji: a). Uji
Validitas untuk menguji validitas data yang dibantu dengan SPSS 16.0 dimana memperoleh
pearson product moment correlation coeficient (r hitung) > r tabel, sehingga alat  pengukur
yang digunakan adalah valid. b). Uji Reliabilitas digunakan adalah dengan menggunakan
Reliability analysis Statistic dengan cronbach alpha (α). Jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,6

Menguji Hipotesis
Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan akan benar-benar menunjukkan yang signifikan dan
representatif atau disebut BLUE (Best, Linier, Unbiased Estimator), maka model regresi
tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik regresi. Asumsi dasar tersebut adalah apabila
tidak terjadi gejala autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas diantara
variabel bebas dalam model regresi tersebut (Sarsiti, 2003).

Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menguji pengaruh dimensi kualitas aspek bukti fisik, kehandalan, jaminan, dan

perhatian peserta program pendidikan kewirausahaan masyarakat terhadap kepuasan pelayan
Lembaga Kursus dan pelatihan di Kabupaten Wonogiri digunakan Regresi Linier Berganda
(Mutiple Linier Regresion Analysis) dengan rumus sebagai berikut (Djarwanto PS, 2000:299
dalam Erni Widiastuti, 2011):

Y= a + b1 X 1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e
Dimana:
Y = Kepuasan Peserta Program PKM
A = Konstanta
b1,b2, b3 , b4, b5, b6 = Koefisien regresi linier yang dapat ditaksir dengan n buah

pasang data
X1 =  Bukti fisik
X2 = Kehandalan
X3 =  Daya tanggap
X4 =  Jaminan
X5 =  Perhatian
X6 =  Ketepatan waktu pelayanan
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Pengelompokan Responden Berdasarkan Gender

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Pria
Valid   Wanita

Total

3
57
60

5.0
95.0
100.0

5.0
95.0
100.0

5.0
100.0

Responden dalam penelitian berjumlah 60 orang yang terdiri dari pria sebanyak 3
orang (5%) dan wanita sebanyak 57 orang (95%).

Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

< 20 Tahun 3 5.0 5.0 5.0
< 30 Tahun 7 11.7 11.7 16.7

Valid < 40 Tahun 30 50.0 50.0 66.7
< 50 Tahun 11 18.3 18.3 85.0
> 50 Tahun 9 15.0 15.0 100.0
Total 60 100.0 100.0

Responden penelitian berdasarkan usia yang berusia rata-rata peserta program
pendidikan kewirausahaan masyarakat masih produktif yang dilihat dari kumulatif
prosentase yang berumur 20-50 tahun adalah 85%

Pengelompokan Responden Berdasar Pendidikan
Frequency Percent Valid

Percent
Cumulative
Percent

SD 9 15.0 15.0 15.0
SMP 19 31.7 31.7 46.7

Valid       SMK 17 28.3 28.3 75.0
SMA 15 25.0 25.0 100.0
Total 60 100.0 100.0

Berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata peserta program pendidikan kewirausahaan
masyarakat adalah berpendidikan yang terendah SD dan tertinggi SMA/SMK.

UJi Asumsi Klasik
1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam
Ghozali, 2011). Penelliti dalam uji normalitas menggunakan analisis grafik normal plot.
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2. Multikolinearitas
Untuk meneteksi ada tiaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai

Variance inflasing factor (VIF). Apabila VIF<10, maka model regersi bebas
multikolinearitas.

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig. Collinearity
Statistics

B Std.
Error

Beta Tolerance VIF

(Constant)
4.797 1.179 4.069 .000

X1 .256 .122 .317 2.108 .040 .164 6.086
X2 .006 .124 .009 .051 .959 .121 8.277

1   X3 .014 .110 .018 .123 .903 .179 5.598
X4 .183 .119 .212 1.540 .129 .196 5.092
X5 .087 .107 .106 .809 .422 .217 4.604
X6 .290 .106 .350 2.737 .008 .228 4.386

3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan cara

melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID).
Pada grafik scatterplot bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah
angka 0 pada sumbu Y.
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4. Autokorelasi
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .896a .803 .780 1.213 2.096
a. Predictors: (Constant), X6, X1, X5, X4, X3, X2
b. Dependent Variable: Y

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson (D-W). Nilai statistik D-W
terletak antara 0 dan 4. Hasil uji Durbin-watson sebesar 2,096 yang terletak pada kriteria yang kedua yaitu 2<
DW< 2, 192

Analisis Regresi

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan berbagai macam pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat asumsi
klasik telah terpenuhi semua, sehingga analisa data dengan menggunakan persamaan
regresi berganda dapat dilakukan. Koefisien determinsi (R2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Bedasarkan data diatas dapat dilihat bahwa besarnya  R2 adalah 0,803. Nilai ini
menunjukkan bahwa 80,3% tingkat kepuasan(Y) dapat dijelaskan oleh variabel persepsi
bukti fisik (X1),  persepsi kehandalan (X2), persepsi jaminan (X4), persepsi perhatian
(X5), dan persepsi ketepatan waktu (X6), sedangkan sisanya 19,7% dijelaskan oleh
variabel lain.

Tabel Koefisien determinasi
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1 .896a .803 .780 1.213
a. Predictors: (Constant), X6, X1, X5, X4, X3, X2
b. Dependent Variable: Y

2. Uji F

Uji F diketahui dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel atau nilai Sig.
Jika nilai Sig < 0,05 maka hipotesis alternative diterima.
ANOVAa

Model Sum of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

Regression
316.778 6 52.796 35.895 .000b

1      Residual 77.956 53 1.471
Total 394.733 59

a. Dependent Variable: Y
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b. Predictors: (Constant), X6, X1, X5, X4, X3, X2
Bedasarkan Tabel Anova atau F test seperti terlihat pada tabel diatas diperoleh sebesar
35,895 dengan nilai Sig 0,000. Oleh karena nilai Sig < 0,005, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel persepsi bukti fisik (X1), persepsi kehandalan (X2), persepsi daya
tangkap (X3), persepsi jaminan (X4), persepsi perhatian (X5), dan persepsi ketepatan
waktu (X6) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan (Y).

3. Uji t
Uji t diketahui dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau
membandingkan nilai Sig dari masing-masing variabel dengan 0,05. Apabila nilai Sig <
0,005, maka ujinya merupakan uji yang signifikan. Adapun hasil uji t menunjukkan
bahwa:
Coefficientsa

Model Unstand
ardized
Coefficie
nts

Standa
rdized
Coeffi
cients

t Sig. Collinea
rity
Statistic
s

B Std.
Error

Beta Tolerance VIF

(Constant)
4.797 1.179 4.069 .000

X1 .256 .122 .317 2.108 .040 .164 6.086
X2 .006 .124 .009 .051 .959 .121 8.277

1  X3 .014 .110 .018 .123 .903 .179 5.598
X4 .183 .119 .212 1.540 .129 .196 5.092
X5 .087 .107 .106 .809 .422 .217 4.604
X6 .290 .106 .350 2.737 .008 .228 4.386

a. Dependent Variable: Y

1. Persepsi bukti fisik (X1) memiliki nilai t sebesar 2,108 dengan nilai Sig sebesar 0,040.
Ternyata nilai Sig 0,040 lebih kecil dari 0,005yang menunjukkan pengujian yang
signifikan.Hal ini berarti bahwa persepsi bukti fisik (X1) berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan (Y).

2. Persepsi kehandalan (X2) memiliki nilai t sebesar 0,051 dengan nilai Sig sebesar
0,959. Ternyata nilai Sig 0,959 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan pengujian
yang tidak signifikan. Hal ini berarti  persepsi kehandalan (X2) tidak berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan (Y).

3. Persepsi daya  tangkap (X3) memiliki nilai t sebesar 0,123 denngan nilai Sig sebesar
0,903. Ternnyata nilai Sig 0,903 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan pengujin
yang tidak signifikan. Hal ini berarti  persepsi daya tangkap (X3) tidak berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan (Y).

4. Persepsi jaminan (X4) memiliki nilai t sebesar 1,540 dengan nilai Sig sebesar 0,129.
Ternyata nilai Sig 0,129 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan pengujian yang tidak
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signifikan. Hal ini berarti persepsi jaminan (X4) tidak berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan (Y).

5. Persepsi perhatian (X5) memiliki nilai t sebesar 0,809 dengan nilai Sig sebesar 0,422.
Ternyata nilai Sig 0,809 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan pengujian yang tidak
signifikan. Hal ini berarti persepsi perhatian (X5) tidak berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan (Y).

6. Persepsi ketepatan waktu (X6) memiliki nilai t sebesar 2,737 dengan nilai Sig sebesar
0,008. Ternyata nilai Sig 0,008 lebih kecil dari 0,005 yang menunjukkan pengujian
yang signifikan. Hal ini berarti persepsi ketepatan waktu (X6) berpengaruh terhadap
tingkat kepuasan (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan kepuasan pelayanan pada Lembaga

Kursus dan Pelatihan di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh persepsi bukti fisik dan
ketepatan waktu.

Pelayanan dikatakan baik dan berkualitas apabila mengacu pada SERQUAL, yang
bedasarkan pada lima dimensi kualitas jasa yang  mencakup harapan dan persepsi tentang
bukti langsung, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan perhatian. Bukti fisik disini meliputi
fasilitas fisik yang ada dalam LKP/SKB tersebut, kenyamanan ruangan belajar baik untuk
teori maupun praktek, peralatan yang digunakan untuk teori maupun praktek, sarana dan
prasarana serta instruktur yang berpenampilan rapi. Sedangkan untuk ketepatan waktu siswa
menilai bahwa pendidikan yang dilakukan dimulai tepat waktu sesuai yang dijadwalkan,
penyelesaian tahapan program sesuai harapan peserta Program Pendidikan Kewirausahaan.

Saran yang terkait dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini banyak faktor
yang mengacu pada SERQUAL yang tidak signifikan dikarenakan sampel yang terlalu kecil
untuk penelitian selanjutnya perlu menambah sampel agar penelitian bisa manfaat dan sesuai
harapan teori.
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ABSTRACT

Green Computing is used to maximize energy efficiency and increase the recycling
of factory waste products and in its application to daily life . This study was to determine the
effect of information and communication technology knowledge to use in green computing
STMIK Sinar Nusantara Surakarta . Research using quantitative descriptive method . Where
this method uses survey research that took a sample of the population using questionnaires
distributed to respondents as a research instrument . This research took the quantitative data
on the data source and then analyzed using descriptive analysis . Based on the result of
determination stated that 45.1 % of independent variables ( efficiency , capacity and
ownership ) to explain the dependent variable , while 55.9 % influenced by other variables .

Keywords : Green Computing, ICT, efficiency, capacity, ownership

ABSTRAK

Green Computing digunakan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan
meningkatkan daur ulang produk dan limbah pabrik dalam penerapannya pada kehidupan
sehari hari. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan teknologi informasi dan
komunikasi terhadap pemanfaatan green computing di STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dimana metode ini menggunakan
survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner
yang disebarkan kepada responden sebagai instrument penelitian.  Penelitian ini mengambil
data secara kuantitatif pada sumber data dan kemudian dianalisa menggunakan analisa
deskriftif. Berdasarkan hasil uji determinasi dinyatakan bahwa 45,1% variabel independen
(efisiensi, kapasitas dan kepemilikan) menerangkan variabel dependen sedangkan 55,9%
dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci: Green Computing, TIK, efisiensi, kapasitas, kepemilikan

PENDAHULUAN
Konsep Green Computing ini dikenalkan pada tahun 1992 oleh U.S Enviromental

Protection Agency (EPA) yang meluncurkan program Energy Star. Green
Computing digunakan untuk memaksimalkan efisiensi energi dan meningkatkan daur ulang
produk dan limbah pabrik dalam penerapannya pada kehidupan sehari hari. Green
Computing berfokus pada membuat teknologi yang membantu pelestarian alam dan
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meminimalkan efek buruk penggunaan dan perkembangan teknologi. Green
Computing adalah pendekatan ramah lingkungan dan hemat energi dengan komputasi
modern, fokus utama Green Computing yaitu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari
proses industri dan teknologi yang disebabkan oleh penduduk bumi serta solusi untuk
memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, seperti pengetahuan tentang cara
membuat produk daur ulang, mengurangi zat yang dapat menciptakan polusi, memberikan
alternatif untuk teknologi tertentu dan lainnya.

STMIK Sinar Nusantara Surakarta merupakan Sekolah Tinggi yang berbasiskan
teknologi  informasi dan komunikasi. Perlengkapan kantor dan perkuliahan sudah dilengkapi
dengan teknologi yang mutakhir. Dosen dan Karyawan nya hampir semua mengerti tentang
teknologi dan komunikasi. Penelitian ini akan mengetahui pengaruh pengetahuan teknologi
informasi dan komunikasi terhadap pemanfaatan green computing di STMIK Sinar Nusantara
Surakarta.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Dimana metode ini menggunakan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari
populasi dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai
instrument penelitian.  Penelitian ini mengambil data secara kuantitatif pada sumber data dan
kemudian dianalisa menggunakan analisa deskriftif

Sumber Data
Sumber data penelitian ini diambil secara purposive sampling dimana tidak semua

populasi diambil secara langsung. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan
sumber daya yang digunakan. Untuk penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber yaitu :
1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek meliputi Data karyawan

dan dosen yang terlibat dalam penggunaan peralatan TIK secara rutin. Data peralatan TIK
yang sering digunakan berdasarkan urutan yang sering dipakai.

2. Data sekunder merupakan  data yang diperoleh dari luar obyek penelitian yang masih ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari literatur. Data sekunder yang
diperlukan meliputi referensi baik dari buku, surat kabar dan media elektronik.

Variabel Penelitian
Variable yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu ;
1. Variable  dependen yaitu variabel yang digunakan sebagai pengukuran analisa yang akan

digunakan. Adapun varibael dependen yang digunakan adalah tingkat pengetahuan TIK.
2. Variabel independen yaitu variabel yang  digunakan sebagai tolak ukur pengetahuan TIK

yaitu efisiensi, kapasitas dan kepemiliki.

HASIL & PEMBAHASAN
Deskripsi data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil kuesioner sebanyak 40
sampel dapat diketahui bahwa peralatan elektronik yang menjadi prioritas penggunaan  dapat
lihat dari tabel berikut :
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Tabel 1. Deskripsi penggunaan peralatan elektronik
Jenis alat Jumlah Prosentase
Komputer PC 25 63%
Laptop / notebook 6 15%
Scanner 2 5%
Printer 4 10%
Smartphone 2 5%
AC 1 3%
Jumlah 40 100%

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 63% dari jumlah responden menggunkan
komputer PC terkait dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.  Sedangkan responden
yang terendah menggunakan fasilitas AC hanya 1 responden hal ini bukan berarti ruangan
yang dipakai tidak menggunakan AC tetapi terkait dengan pekerjaan yang dilakukan yaitu
ruang server wajib menggunakan AC untuk menjadi peralatan yang digunakan.

Analisis Data
Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan SPSS 19 dapat diketahui hasil

pengolahan data sebagai  berikut :
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan untuk
melakukan penelitian ini valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika hasil dari
pernyataan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner
tersebut. Dalam penelitia ini menggunakan metode product moment dari Pearson. Adapun
hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :
1) Tingkat pengetahuan TIK

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat pengetahuan TIK
Item

Pertanyaan
rhitung rtabel Keterangan

TPT1 0,389 0,304 Valid
TPT2 0,409 0,304 Valid
TPT3 0,532 0,304 Valid
TPT4 0,409 0,304 Valid
TPT5 0,909 0,304 Valid
TPT6 0,909 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa 6 item pertanyaan dalam kuesioner yang

dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 6 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai pertolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan TIK
2) Efisiensi

Tabel 3.  Hasil Uji Validitas Variabel  efisiensi
Item

Pertanyaan
rhitung rtabel Keterangan
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EF1 0,706 0,304 Valid
EF2 0,719 0,304 Valid
EF3 0,425 0,304 Valid
EF4 0,767 0,304 Valid
EF5 0,945 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang
dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 5 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai pertolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tingkat efisiensi
3) Kapasitas

Tabel  4. Hasil Uji Validitas Variabel  efisiensi
Item

Pertanyaan
rhitung rtabel Keterangan

KP1 0,636 0,304 Valid
KP2 0,922 0,304 Valid
KP3 0,658 0,304 Valid
KP4 0,797 0,304 Valid
KP5 0,965 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang
dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 5 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai pertolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kapasitas
4) Kepemilikan

Tabel 5.Hasil Uji Validitas Variabel  efisiensi
Item

Pertanyaan
rhitung rtabel Keterangan

EF1 0,706 0,304 Valid
EF2 0,719 0,304 Valid
EF3 0,425 0,304 Valid
EF4 0,767 0,304 Valid
EF5 0,945 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang
dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 5 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai pertolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Kepemlikan
b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemantapan, ketepatan dan
homogenitas variabel yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan hasil pengujian dapat
diketahui hasilnya sebagai berikut :
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Tabel 6. Hasil pengujian reliabiltas data
Variabel Croanbach’s Alpha Keterangan
Tingkat Pengetahuan TIK 0,658 Reliabel
Efisiensi 0,758 Reliabel
Kapasitas 0,847 Reliabel
Kepemilikan 0,840 Reliabel

Sumber : data primer yang dioleh, 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan untuk variabel tingkat penetahuan
TIK, efisiensi, Kapasitas dan kepemilikan, semua varibal diatas memililiki nilai Cronsbach
alpha > 0,60 maka dinyatakan bahwa semua variabel reliable.
2. Uji Asumsi klasik
a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai unstandarized Residual dapat diketahui
bahawa data dikatakan normal apabalia nilai pengujian dengan menggunakan
kolmogorov smirnov test memiliki nilai > 0,05

Tabel 7. Hasil uji normalitas
Variabel Kolmolgorov-

smirnov Z
p-value Keterangan

Unstandardized Residual 1,112 0,169 Data terdistribusi
normal

Sumber : data primer diolah, 2016
Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa data-data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Hal ini dikarenakn adanya nilai kolmogorov-smirnov Z  sebesar 1,276 dengan p-value
sebesar 0,169, sehingga hasil pengujian normalitas lebih dari 0,05

b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi atara factor-faktor. Untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas dalam
penelitian ini menggunkan VIF (Varian Inflation Factor)  dan nilai tolerance.  Ni;ai
Cutoff yang umum dipalai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah niali
tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Imam Ghozali, 2011). Berikut hasil analisis uji
multikolenearitas :

Tabel  8. Hasil uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Efisiensi 0,997 1,003 Bebas Multikolinearitas
Kepasitas 0,157 6,364 Bebas Multikolinearitas
Kepemilikan 0,157 6,363 Bebas Multikolinearitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Beradarkan hasil pengujian pada multikolinearitas semua variabel terbebas dari
multikolinearitas dimana nilai tolerance semua variabel >0,01 dan nilai VIF < 10

c. Uji Heterokedastisitas
Uji hetrokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Untuk
menguji ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser,  yaitu
dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya
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heterokedastisitas dilihat dari signifikan 5%, jika niali signifikannya lebih dari 0,05 maka
tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel  9. Hasil uji Heterokedastisitas
Variabel thitung p-value Keterangan
Efisiensi 2,251 0,081 Bebas Heterokedastisitas
Kepasitas -0,041 0,968 Bebas Heterokedastisitas
Kepemilikan -0,268 0,790 Bebas Heterokedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Beradasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 semua data terbebas dari
heterokedastisitas. Dimana nilai p-value >0,05 maka semua data bebas dari heterokedasisitas
3. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yang yang digunakan untuk menilai
pengaruh antara tingkat pengetahuan TIK sebagai variabel dependen dengan faktor efisiensi,
kapasitas dan kepemilikan sebagai variabel independen. Berikut ini hasil analisis regresi lnear
berganda :

Tabel 10. Hasil uji regresi linear berganda
Variabel Koefisiesn thitung Sig Keterangan

(constant) 5,393
Efisiensi 0,248 1,839 0,074 Diterima
Kapasitas -0,245 -0,753 0,456 Ditolak
Kepemilikan 0,908 2,940 0,006 Diterima

Sumber : data primer diolah, 2016
Berdasarkan Tabel 10.  dapat diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :

TPT = 5,393 + 0,248EF – 0,245KP + 0,908KPM
Analisa yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahawa variabel efiseinsi

diterima dalam level 10% karena nilai signifikansi < 0,10 yaitu 0,074      < 0,10 , dan variabel
kepemilikan diterima dalam level 5% karena nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,006 < 0,05.
Sedangkan factor kapasitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan TIK.
b. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dinyatakan bahawa hasil uji F sebesar 11,695
sedangkan nilai F tabel sebesar 2,86. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih
besar dari F tabel (11,695 > 2,86) berarti hipotesis diterima artinya bahwa secara simultan
variabel efisiensi, kapasitas dan kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan TIK.
Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel  11. Hasil perhitungan tabel F

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Regression 238.776 3 79.592 11.695 .000a

Residual 244.999 36 6.806
Sumber : data primer yang diolah, 2016

c. Uji T
Pengujian secara personal untuk masing-masing variabel independen dilakukan dengan

tujuan apakah masing-masing variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
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dependen.  Nilai t tabel berdasarkan data yang ada sebesar 0,6806, berdasarkan nilai tabel t
tersebut kemudian dibandingkan dengan t hitung. Nilai t hitung variabel efisiensi sebsar 1,839
> 0,6806 hai ini berarti variabel efisiensi berpengaruh terhadap variabel tingkat pengetahuan
TIK. Nilai t hitung variabel kepemilikan sebesar -0,753 < 0,6806 hal ini berarti variabel
kapasitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan TIK. Nilai t  hitung variabel
kepemilikan sebesar 2,940 > 0,6806 berarti kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat
pengetahuan TIK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel  12. Hasil perhitungan tabel t

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

EF .248 .135 .218 1.839 .074

KP -.245 .325 -.225 -.753 .456

KPM .908 .309 .880 2.940 .006
Sumber : data primer yang diolah, 2016

d. Uji Determinasi
Pengujian determinasi bertujuan mengetahuai sebesar besar variabel independen

menerangkan variabel dependen. Beradasarkan hasil pengujian yang dilakukan bahwa
variabel independen (efisiensi, kapasitas dan kepemilikan) 45,1% menerangkan variabel
dependen sedangkan 55,9% dipengaruhi variabel lain diluar model. Hal ini dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel 13. Hasil uji determinasi
Model R R Square Adjusted R Square

1 .703a .494 .451

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dengan mengambil sampel sebanyak 40 responden di

STMIK Sinar Nusantara maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Berdasarkan uji kualitas data semua pertanyaan yang disampaikan valid dan relabel.

Yaitu nilai r hitung lebih besar dari 0, 304 dan reliabilitas untuk nilai cronbach alpha >
0,06. Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas
dapat terpenuhi semua.

2. Uji secara partial masing-masing variabel untuk tingakt efisiensi dan kepemilikan
berpengaruh terhadap variabel tingkat pengetahuan TIK pada level 10% dan 5% yaitu
efisiensi sebesar 0,074 serta kepemilikan 0,006. Sedangkan variabel kapasitas tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan TIK yaitu sebsar 0,456. Sedangkan uji secara
simultan dengan uji F diterima atau signifikan karena nilai F hitung lebih besar dari F
tabel (11,695 > 2,86).

3. Berdasarkan hasil uji determinasi dinyatakan bahwa 45,1% variabel independen
(efisiensi, kapasitas dan kepemilikan) menerangkan variabel dependen sedangkan
55,9% dipengaruhi variabel lain diluar model.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 629

Saran
Melakukan penelitian yang sejenis dengan area yang lebih luas dan lebih komplek sehingga
dapat diketahui apakah variabel independen yang dipilih tetap konsisten dengan hasil yang
telah tercapai saat ini.
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ABSTRACT
The Junior High School teachers’ decision to use internet as the source of study considers the
perceptions of information technology, easiness, and risk.  This study is done to analysis the
Junior High School teachers’ perception in Surakarta residence. The data was gained by
distributing questionaires randomly. The measuring scale used was the Likert scale (1-5). The
data then was analysed from the mean, median, and modus and frequency percentage. The
result of the study shows that the teachers’ perception toward technology supports the
modern teaching process to be more effective and as electronic library and communication
media with the mean score of 3,9297. Teachers also have good perception toward the search
of materials and the materials explanation. Teachers have good perception toward access
easiness, flexibility of time and place as well. The mean of the preception value is 3,6622.
Beside that, teachers have perception toward the risk of using internet. It is possible that
internet gives bad influence to the students’ behavior, reading willingness, and inter-
relationship. Beside, there are much information in the internet whose accuracy is not
guaranteed. The security guarantee is also still minus. The mean of the risk is 3,7622
Keywords: perception, teacher, technology, easiness, risk.

ABSTRAK

Keputusan guru SMP  menggunakan internet sebagai sumber belajar mempertimbangkan
persepsi teknologi informasi, persepsi kemudahan, dan persepsi resiko. Penelitian ini
dilakukan untuk menganalisi persepsi guru SMP  di wilayah Surakarta. Data diperoleh
dengan teknik penyebaran angket secara acak sederhana. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala Likert (1-5). Data dianalisa dari rerata, median dan modus serta berdasarkan
persentase frekuensi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi guru terhadap
teknologi itu mendukung proses pembelajaran modern,  lebih efektif, sebagai perpustakaan
elektronik, dan sarana komunikasi, dengan nilai rerata 3,9297.  Guru juga mempunyai
persepsi yang baik terhadap pencarian materi pelajaran dan membantu dalam menjelaskan
materi pelajaran. Guru juga mempunyai persepsi yang baik terhadap kemudahan akses,
fleksibilitas waktu dan tempat. Rerata nilai persepsi 3,6622. Selain itu guru mempunyi
persepsi terhadap resiko penggunaan internet. Internet beresiko memberikan pengaruh buruk
terhadap perilaku, kemauan membaca buku, dan interaksi antar siswa. Selain itu banyak
informasi di internet tidak terjamin akurasinya. Jaminan keamanan juga masih kurang. Nilai
rerata resiko 3,7622.
Kata kunci : persepsi, guru, teknologi, kemudahan, resiko
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PENDAHULUAN

Teknologi informasi  pada saat  ini merupakan sarana penunjang  yang sangat berguna
dalam segala bidang baik bisnis maupun keilmuan.  Perkembangan  teknologi informasi juga
mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga semua tingkat pendidikan dapat
mengunakan teknologi informasi.

Komputer  merupakan salah satu teknologi informasi yang sudah digunakan dalam
dunia pendidikan, dari mulai pendidikan usia dini  hingga perguruan tinggi. Komputer dapat
digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Adanya komputer yang didukung
dengan akses internet memudahkan pencarian dan penyediaan bahan ajar. Internet juga
mendukung pembelajaran berbasis elektronik yang memungkinkan terjadi perubahan pada
minat dan gaya belajar siswa.

Muhammad Mujib (2013) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Penggunaan Internet
Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas “ menunjukan bahwa penggunaan
internet sebagai media belajar mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa sebesar 47%.
Namun penelitian tersebut tidak membahas faktor persepsi dan resiko yang muncul dalam
pengambilan keputusan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar.

Ramansah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Internet sebagai
sumber belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Pertama Al-Islah Pekanbaru”
menyimpulkan  bahwa, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam
di Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru “baik”, karena
prosentase nilai terakhir  92,98% berada pada angka 75 – 100%. Adapun faktor yang
mempengaruhi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar adalah pengawasan yang kontinu
dari orang tua dan status sosial ekonomi.

Banyak informasi yang bisa kita peroleh dari internet namun semua itu ada lebih ada
kurangnya. Keterbukaan informasi bisa memudahkan kita tapi disisi lain bisa berisiko karena
ada informasi-informasi tertentu yang seharusnya belum waktunya diketahui untuk usia-usia
tertentu. Guru yang mempunyai fungsi sebagai fasilitator dan mediator tentunya mempunyai
peran yang sangat penting dalam merekomendasikan  sumber belajar  kepada siswa-siswinya.
Dalam merekomendasikan internet sebagai sumber belajar perlu dipertimbangkan beberapa
aspek, diantaranya adalah persepsi mengenai teknologi tersebut, kemudahan pengaksesan, dan
resiko yang timbul dari akses internet tersebut.

Perumusan masalah
Penelitian ini menfokuskan pada permasalahan :
- Bagaimana persepsi guru SMP terhadap teknologi informasi dalam pemanfaatan

internet  sebagai sumber belajar siswa?
- Bagaimana persepsi guru SMP terhadap kemudahan  dalam pemanfaatan  internet

sebagai sumber  belajar siswa?
- Bagaimana persepsi guru SMP terhadap resiko dalam pemanfaatan  internet  sebagai

sumber belajar siswa?

Batasan masalah
1. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan “Persepsi atas Teknologi Informasi” yaitu

persepsi guru terhadap teknologi internet yang digunakan atau direkomendasikan
kepada siswa,  “Persepsi kemudahan” adalah persepsi guru terhadap kemampuan
siswa dalam menggunakan internet, “persepsi resiko” adalah persepsi guru atas resiko
terhadap siswa yang timbul jika para siswa mengakses internet.
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2. Guru Sekolah yang menjadi obyek penelitian adalah Guru SMP Swasta  di Surakarta

Tujuan
Tujuan penelitian adalah untuk dapat mengetahui persepsi guru SMP terhadap teknologi
informasi,  kemudahan dan  resiko pemanfaatan internet sebagai sumber belajar siswa di
Surakarta.

METODE  PENELITIAN

Populasi dan Sampel
Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai

karakteristik  tertentu. Populasi didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengamatan atau
obyek  yang menjadi perhatian kita (Sunyoto, 2012).  Populasi yang akan diteliti disini adalah
guru SMP swasta di wilayah Surakarta yang pernah dan ingin memanfaatkan Internet sebagai
sumber belajar siswa

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian dari kita. Teknik yang
digunakan pengambilan sampel adalah secara acak sederhana dari guru SMP dengan beragam
bidang ilmu dan tingkat pendidikan.

Metoda Pengumpulan Data
Pada penelitian ini akan digunakan  teknik penyebaran angket yaitu cara

mengumpulkan data dengan mengirim angket yang berisi sejumlah pernyataan yang ditujukan
kepada orang yang menjadi obyek penelitian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala
Likert dengan skala sebagai berkut:

Tabel 1. Tabel Skala Likert
NO Jawaban Kode Nilai
1 Sangat Tidak Setuju STS 1
2 Tidak Setuju TS 2
3 Cukup Setuju CS 3
4 Setuju S 4
5 Sangat Setuju SS 5

Metoda Analisa Data
Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi deskritif. Data

penelitian akan disajikan dalam tabel dari rerata, median, modus, varian, simpangan baku.dan
frekuensi serta grafik batang. Selanjutnya data akan dianalisis berdasarkan persentase dari
frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Responden
Jumlah Responden  dalam penelitian ada 74 guru dari 5 SMP  yaitu SMP Ta’mirul

Islam Surakarta, SMP  Batik Surakarta, SMP Muhamadiyah Program Khusus Surakarta ,
SMP Al Abidin Surakarta,  SMP Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo. Responden terdiri
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dari 22 laki-laki dan 52 perempuan. Tingkat pendidikan S1 69 responden  dan  S2 sebanyak 5
responden. Rentang umur responden antara 21 sampai 59 tahun.

Persepsi Guru Terhadap Tehnologi Informasi
Pemanfaatan  internet   efektif  sebagai sumber  belajar, karena menurut persepsi guru

dengan adanya teknologi informasi, maka efektifitas lebih tinggi. Berdasarkan data angket
diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Statistik Deskriptif  Teknologi

Statistics

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Teknologi
N Valid 74 74 74 74 74 74

Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.1622 3.6216 4.2162 4.1757 3.4730 3.9297
Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Std. Deviation .59742 .83916 .64681 .55784 .83129 .39369
Variance .357 .704 .418 .311 .691 .155
Skewness -.858 -1.326 -.549 .051 -.353 .154
Std. Error of Skewness .279 .279 .279 .279 .279 .279
Kurtosis 3.442 1.675 .816 -.012 -.547 -.363
Std. Error of Kurtosis .552 .552 .552 .552 .552 .552
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.6000

50 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
75 4.2500 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.2000

Sumber : Data yang diolah
Keterangan : X1.1 : Internet efektif digunakan dalam mendapatkan materi pelajaran.

X1.2 : Kecepatan akses internet sangat memadai.
X1.3 : Internet mendukung dalam proses pembelajaran.
X1.4 : Internet mendukung komunikasi edukatif antara murid dengan guru.
X1.5: Internet mendukung komunikasi edukatif antara murid dan guru

Berdasarkan tabel 2. dapat disimpulkan bahwa rerata persepsi guru yang “setuju” dan
“sangat setuju” terhadap efektifitas internet  untuk  mendapatkan  materi pelajaran (X1.1)
adalah   4,1622 . Hal ini lebih tinggi dari nilai tengah rentang teoritis 1-5 yaitu 3. Data lebih
banyak berpusat pada nilai yang tinggi. Sejumlah  94,6%  guru berpendapat “setuju”  dan
“sangat setuju”.

Persepsi kecepatan akses internet yang memadai (X1.2) mempunyai rerata 3,6216
lebih tinggi dari nilai tengah rentang teoritis. Data frekuensi menunjukan bahwa 71,6%  data
bernilai 4 keatas (“setuju” dan “sangat setuju”). Kecepatan internet ini dipengaruhi oleh
beberapa hal misalkan daerah jangkau, kapasitas bandwith, dan juga jumlah pemakai.

Persepsi internet mendukung proses pembelajaran modern (X1.3) bernilai rerata
4,2162  dan prosentase frekuensi nilai 4 ke atas sebesar 90,5% hampir semua data diatas nilai
4. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi guru bahwa internet mendukung dalam proses
pembelajaran modern. Sistem pembelajaran modern memungkinkan proses pembelajaran
dengan jarak jauh tidak harus murid dan guru bertatap muka. Waktu pembelajaran modern
bisa berlangsung 24 jam tanpa istirahat tergantung kebutuhan dan kemauan siswa.

Sistem pelajaran modern menuntut siswa dalam belajar mandiri  sehingga
membutuhkan rujukan sebagai sarana belajar. Internet merupakan media perpustakaan
elektronik murah dan buka setiap saat. Persepsi guru bahwa Internet merupakan perputakaan
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elektronik (X1.4) ditunjukkan dengan rerata nilai 4,1757 yang artinya semua data condong
diatas nilai tengah teoritis dari data frekuensi nilai diatas 91,9%.

Komunikasi edukatif antara murid dan guru pada saat ini dapat berjalan dengan baik
dan hemat waktu dengan adanya internet. Data komunikasi  edukatif ( X1.5) menunjukkan
nilai rerata 3,4730 yang artinya data cenderung ada diatas nilai tengah dari nilai tengah
rentang teoritis. Nilai prosentase frekuensi komunikasi edokatif sebesar 55,4% artinya 55,4 %
guru setuju dan sangat setuju bahwa internet lebih mendukung komunikasi antara guru dan
murid. Pada saat ini dengan menggunakan internet komunikasi lebih cepat dan jelas.
Komunikasi bisa menggunakan email dan sosial media yang tidak membutuhkan waktu yang
lama  dan bisa hemat biaya.

Hasil perhitungan frekuensi persepsi guru terhadap teknologi diperlihatkan pada tabel
3.

Tabel 3. Tabel Frekuensi Teknologi

Teknologi

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3.00 1 1.4 1.4 1.4

3.20 1 1.4 1.4 2.7
3.40 9 12.2 12.2 14.9
3.60 12 16.2 16.2 31.1
3.80 12 16.2 16.2 47.3
4.00 14 18.9 18.9 66.2
4.20 12 16.2 16.2 82.4
4.40 8 10.8 10.8 93.2
4.60 2 2.7 2.7 95.9
4.80 3 4.1 4.1 100.0
Total 74 100.0 100.0

Sumber : Data yang diolah

Gambar 1. Hasil Analisis frekuensi teknologi

Berdasarkan tabel 2. diperoleh nilai rerata persepsi guru terhadap teknologi informasi
adalah 3,9297. Nilai rerata ini dibadingkan dengan nilai tengah rentang teori = 3 maka dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar data condong kearah diatas nilai tengah seperti pada
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gambar 1. Hal ini juga ditunjukkan dari nilai prosentase data pada Tabel 3., nilai diatas 3 ada
98,6 %. Persepsi guru terhadap teknologi yang membantu proses pembelajaran lebih efektif ,
lebih  mendukung proses pembelajaran modern yang dengan didukung adanya perpustakan
elektronik, serta komunikasi edukatif  lebih lancar. Menurut Sidiq (2015) Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa jika pembelajaran menggunakan media pembelajaran bebasis teknologi
informasi  maka aspek fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran dilingkungan  SDLB dapat
terwujud dengan baik.

Persepsi Guru Terhadap Kemudahan
Internet pada saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi untuk semua lapisan

masyarakat.
Tabel 4. Tabel Statistik Deskriptif  Kemudahan

Statistics

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Kemudahan
N Valid 74 74 74 74 74 74

Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 3.0000 3.8514 3.3784 4.0135 4.0676 3.6622
Median 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.6000
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60
Std. Deviation 1.12262 .73433 1.02973 .69229 .62660 .53166
Variance 1.260 .539 1.060 .479 .393 .283
Skewness -.299 -.825 -.050 -.527 -.734 .105
Std. Error of Skewness .279 .279 .279 .279 .279 .279
Kurtosis -1.030 1.064 -1.198 .734 2.244 -.103
Std. Error of Kurtosis .552 .552 .552 .552 .552 .552
Percentiles 25 2.0000 4.0000 2.0000 4.0000 4.0000 3.3500

50 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.6000
75 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

Sumber : Data yang diolah
Keterangan : X2.1 : Dengan Internet, guru dan murid tidak perlu usaha keras untuk mendapatkan

materi pelajaran.
X2.2 : Internet mudah diakses oleh berbagai strata pendidikan.
X2.3 : Media internet memberikan kemudahan mendpakan materi pelajaan dari

berbagai sumber tanpa membeli buku.
X2.4 : Dengan internet membuat mudah dalam menjelaskan materi pelajaran.
X2.5 : Internet dapat digunakan pada waktu dan tempat yang lebih fleksibel.

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh data  bahwa untuk X2.1 mempunyai nilai retata = 3,
median = 3 dan modus = 4  dengan standar diviasi 1,122262. Nilai-nilai tersebut menunjukan
bahwa data lebih banyak pada rentang 3 ke atas. Data frekuensi 43,3% nilai 4 keatas.
Berdasarkan prosentase frekuensi untuk X2.1 memberikan gambaran bahwa 43,3%  guru
mempunyai persepsi bawa dengan internet murid dan guru tidak  perlu usaha keras untuk
mendapatkan materi.

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh data  bahwa untuk X2.2 retata =3,8514 , median =4
dan modus= 4  dengan standar diviasi 0,73433 . Hal ini menunjukkan  data lebih banyak pada
rentang diatas 3. Data frekuensi 78,4 % nilai diatas 3. Berdasarkan prosentase frekuensi untuk
X2.1 memberikan gambaran bahwa 78,4%  guru mempunyai persepsi bawa dengan internet
mudah diakses oleh berbagai strata pendidikkan.

Nilai retata X2.3 adalah 3,3784 , median =4  modus=4  menunjukan bahwa ada diatas
nilai tengah rentang teoritis 3. Berdasarkan prosentasi frekuensi X2.3 sebesar 51,3% diatas
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nilai tengah rentang teoritis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 51,3% persepsi guru
bahwa dengan media internet memberi kemudahan mendapat materi pelajaran dari berbagai
sumber tanpa membeli buku.

Berdasar nilai retata X2.4 =4,0135, median =4 , modus 4 dan standar deviasi =0,69229
data hampir semua ada direntang teoritis 3 dan prosentase frekuensi yang diatas 3 sebesar
82,4 % ini berarti 82,4% guru mempunyai persepsi bahwa dengan internet membuat mudah
dalam menjelaskan materi dengan multimedia

Nilai prosentase frekuensi  X2.5 diatas retang teoritis 3 sebesar 97,3%, rerata = 4,0676
median=4, modus=4 dan standar deviasi=0,62660. Hal ini menujukkan bahwa 89,2% guru
mempunyai persepsi bahwa internet dapat digunakan pada waktu dan tempat yang lebih
fleksibel.

Tabel 5. Tabel Frekuensi Kemudahan

Kemudahan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2.40 1 1.4 1.4 1.4

2.60 1 1.4 1.4 2.7
2.80 3 4.1 4.1 6.8
3.00 8 10.8 10.8 17.6
3.20 5 6.8 6.8 24.3
3.40 6 8.1 8.1 32.4
3.60 18 24.3 24.3 56.8
3.80 10 13.5 13.5 70.3
4.00 7 9.5 9.5 79.7
4.20 6 8.1 8.1 87.8
4.40 4 5.4 5.4 93.2
4.60 3 4.1 4.1 97.3
4.80 1 1.4 1.4 98.6
5.00 1 1.4 1.4 100.0
Total 74 100.0 100.0

Sumber : Data yang diolah

Nilai rerata kemudahan =3,7622 dengan median =3,6000  modus= 3,6000 dan Standar
deviasi 5,8724 data cenderung diatas nilai tengah rentang teoritis 3 . Prosentase frekuensi
diatas nilai tengah rentang teoritis sebesar 82,4% artinya 82,4% guru mempunyai persepsi
bahwa internet itu mudah. Guru SMP mempunyai persepsi kemudahan untuk menerapkan
internet sebagai sumber belajar siswa, karena penggunaan internet mudah dipahami dan
digunakan.

Menurut Igbaria ( 2000) Persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam
penggunakan komputer merupakan tingkat dimana individu percaya bahwa menggunakan
sistem tertentu akan bebas dari kesalahan. Persepsi ini kemudian akan berdampak pada
perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem,
semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi.

Persepsi kemudahan  mempunyai tingkat yang  tinggi, sehingga perkembangan
pembelajaran dengan menggunakan internet sebagai sumber belajar meningkat dengan baik.
Tingkat persepsi kemudahan tersebut tergambar pada gambar 2.
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Gambar 2. Grafik Frekuensi Kemudahan

Persepsi Guru Terhadap Resiko
Internet merupakan media pembelajaran  yang mudah penggunaannya, tetapi bukan

berarti pemaanfaatan internet tidak mempunyai resiko untuk siswa SMP  yang berusia remaja
dan hal ini juga disadari oleh para guru SMP.

Tabel 6. Tabel Statistik Deskriptif  Resiko

Statistics

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Resiko
N Valid 74 74 74 74 74 74

Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 3.5946 3.8514 3.7027 4.0270 3.6351 3.7622
Median 3.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.6000
Mode 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.60
Std. Deviation .80951 .83883 .80631 .70172 .91523 .58724
Variance .655 .704 .650 .492 .838 .345
Skewness .242 -.426 -.046 -.282 -.303 .355
Std. Error of Skewness .279 .279 .279 .279 .279 .279
Kurtosis -.578 -.257 -.516 -.147 -.652 -.355
Std. Error of Kurtosis .552 .552 .552 .552 .552 .552
Percentiles 25 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.3500

50 3.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.6000
75 4.0000 4.0000 4.0000 4.2500 4.0000 4.2000

Sumber : Data yang diolah
Keterangan : X3.1 : Internet berpengaruh buruk terhadap perilaku murid.

X3.2 : Internet membuat murid malas menbca buku.
X3.3 : Informasi yang diperoleh dari internet dimungkinkan tidak akurat.
X3.4 : Jaminan keamanan data di internet masih kurang.
X3.5 : Penggunaan internet menyebabkan murid lebih suka belajar sendiri sehingga

kurang berinteraksi/kerjasama dengan teman.
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Berdasarkan tabel 6.  nilai X3.1  untuk rerata = 3.5946 median=3.5000, modus=3 dan
Standar deviasi =0.80951. Dari  nilai rerata media hitung menunjukan bahwa X3.1 nilainya
diatas nilai tengah rentang teoritis yaitu 3. Prosentase frekuensi 94.6% lebih besar nilai
rentang 3 .Artinya 50 % guru mempunyai persepsi  bahwa internet berpengaruh buruk
terhadap perilaku siswa . Hal ini karena informasi dalam internet bersifat  bebas sehingga ada
pengaruh buruk yang tidak tersaring dalam internet.

Nilai X3.2  untuk rerata = 3,8514 median=4, modus=4 dan Standar deviasi =0,83883.
Dari  nilai rerata media hitung menunjukan bahwa X3.2 nilainya diatas nilai tengah rentang
teoritis yaitu 3. Prosentase frekuensi 70,2%.lebih besar nilai rentang 3. Data ini menunjukan
bahwa 70,2% guru SMP mempunyai persepsi bahwa internet membuat murid malas membaca
buku dan lebih suka yang instan.

Hasil perhitungan X3.3  nilai rerata = 3,7027 median=4, modus=4 dan Standar deviasi
=0,80631. Dari  nilai rerata media hitung menunjukan bahwa X3.3 nilainya diatas nilai tengah
rentang teoritis yaitu 3. Prosentase frekuensi 59,4 % lebih besar nilai rentang 3 artinya 59,4%
guru mempunyai persepsi  bahwa internet bahwa informasi internet dimungkinkan tidak
akurat karena informasinya tidak legal.

Hasil perhitungan X3.4  nilai rerata = 4,0270 median=4, modus=4 dan Standar deviasi
=0,70172. Dari  nilai rerata media hitung menunjukan bahwa X3.4 nilainya diatas nilai tengah
rentang teoritis yaitu 3. Simpangan data pun tidak sampai satu. Prosentase frekuensi 79,7%
lebih besar nilai rentang 3 artinya 79,7% guru mempunyai persepsi jaminan keaman internet
masih kurang karena sifatnya yang bebas, sehingga krimilitas tidak bisa dihindari.

Berdasarkan data diatas nilai X3.5  untuk rerata = 3,6351 median=4, modus=4 dan
Standar deviasi =0,91523. Dari  nilai rerata media hitung menunjukan bahwa X3.5 nilainya
diatas nilai tengah rentang teoritis yaitu 3. Prosentase frekuensi 60,8% lebih besar nilai
rentang 3 .Artinya 60,8% guru mempunyai persepsi  bahwa internet menyebabkan murid
lebih suka belajar sendiri sehingga kurang berinteraksi dan kerja sama dengan teman. Kerja
sama antarsiswa  dapat menjadikan latihan dalam membina hubungan siswa setelah nanti
bekerja.

Tabel 7. Tabel Frekuensi Resiko

Resiko

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2.40 1 1.4 1.4 1.4

2.80 1 1.4 1.4 2.7
3.00 7 9.5 9.5 12.2
3.20 9 12.2 12.2 24.3
3.40 8 10.8 10.8 35.1
3.60 12 16.2 16.2 51.4
3.80 8 10.8 10.8 62.2
4.00 8 10.8 10.8 73.0
4.20 7 9.5 9.5 82.4
4.40 3 4.1 4.1 86.5
4.60 4 5.4 5.4 91.9
4.80 2 2.7 2.7 94.6
5.00 4 5.4 5.4 100.0
Total 74 100.0 100.0

Sumber : Data yang diolah
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Persepsi guru terhadap resiko penggunaan internet cukup tinggi dari hasil hitung retata
nilainya adalah 3,7622 . Nilai standar deviasi 5,8724  cukup bervariasi data yang ada.
Prosentase frekuensi diatas nilai tengah ada 97,8 % . Hal ini artinya 97,8 % guru  mempunyai
persepsi bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar mempunyai resiko.

Gambar 3. Grafik Frekuensi Resiko

Berdasarkan Gambar 3. Terlihat jelas guru SMP mempunyai persepsi  bahwa
penggunaan internet mempunyai resiko karena ada sebagian siswa yang belum bisa memilih
penggunaan internet untuk kemajuan pembelajaran. Internet dapat membuat siswa terlena
karena terlalu asik berbermain yang selalu membuat mereka penasaran.

Menurut Aprilia (2014) internet dapat membuat siswa klasXI SMA Jatisrono menjadi
malas belajar, gaya hidup yang tidak sesuai dengan lingkungan, berani bertengkar karena
pengaruh adegan kekerasan, membolos sekolah karena asik bermain di warnet

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi guru terhadap teknologi adalah  baik, nilai rerata 3,9297. Internet membantu
proses pembelajaran lebih efektif, lebih  mendukung proses pembelajaran modern yang
dengan didukung adanya perpustakan elektronik, serta komunikasi edukatif  lebih
lancar.

2. Perpepsi guru terhadap kemudahan  adalah baik, nilai rerata 3,6622. Internet mudah
diakses, kemudahan mendapat materi pelajaran , membantu memjelaskan materi yang
membutuhkan gambaran yang jelas dan pengaturan  waktu dan tempat yang fleksibel.

3. Persepsi guru terhadap resiko penggunaan internet cukup tinggi dari hasil hitung retata
nilainya adalah 3,7622. Internet berpengaruh buruk terhadap perilaku murid. Internet
membuat murid malas menbca buku.Informasi yang diperoleh dari internet
dimungkinkan tidak akurat. Jaminan keamanan data di internet masih kurang.
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Penggunaan internet menyebabkan murid lebih suka belajar sendiri sehingga kurang
berinteraksi/kerjasama dengan teman.

Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan penelitian keterkaitan variabel

persepsi dengan minat guru dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar.
Dapat juga dikaitkan dengan hasil belajar siswa.

2. Lingkup penelitian dapat diperluas areanya maupun jenis sekolahnya.
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ABSTRACT

Integrative thematic learning is a learning approach that integrates various
competencies of various subjects into various themes. The integration is done in two ways,
namely the integration of attitudes, skills and knowledge in the learning process and the
integration of various basic concepts related. Analysis of the influence of media with mind
mapping method (mind mapping) for thematic subjects in elementary school (SD) model
curriculum in 2013.

The study was conducted using a sample of 40 respondents. The research method used
descriptive analysis in which to test by using analysis of data quality, classic assumption test
and regression analysis using ANOVA, F test, t test and determination.

Based on the test data quality all questions submitted are valid and reliable. R count
value is greater than 0, 304 and reliability for the Cronbach alpha values> 0.06. Classical
assumption test consists of normality, multicollinearity and heterokedastisitas can be fulfilled
all. Partial Test each variable to variable interest in the subject, the variable attention to the
material taught, variable atmosphere supportive learning environment positive effect on the
variable increase learning achievement. While active in the variables studied variables affect
negatively affect the achievement of learning. This is consistent with the theory presented if
Hofstetter (2001) on the use of instructional tools in assisting with the delivery of the
material.

Keywords: student achievement, interest, materials, active, atmosphere

ABSTRAK

Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang
mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.
Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan
pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan.
Analisa pengaruh media pembelajaran dengan metode mind mapping (pemetaan pikiran)
untuk mata pelajaran tematik  pada  sekolah dasar (SD) percontohan kurikulum 2013.
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Penelitian dilakukan dengan menggunakan responden 40 sampel.  Adapun metode
penelitian yang digunakan dengan analisis deskriptif dimana untuk pengujian dengan
menggunakan analisis kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi dengan
menggunakan ANOVa, uji F, uji t dan uji determinasi.

Berdasarkan uji kualitas data semua pertanyaan yang disampaikan valid dan reliabel.
Yaitu nilai r hitung lebih besar dari 0, 304 dan reliabilitas untuk nilai cronbach alpha > 0,06.
Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas dapat
terpenuhi semua. Uji secara partial masing-masing variabel untuk variabel minat pada mata
pelajaran, variabel perhatian pada materi yang diajarkan, variabel suasana lingkungan
belajar yang mendukung berpengaruh positif terhadap variabel peningkatan prestasi
belajar. Sedangkan variabel aktif dalam belajar berpengaruh negatif berpengaruh
terhadap variabel peningkatan prestasi belajar. Hal ini sesuai dengan teori yang
disampaikan olah Hofstetter (2001) tentang penggunaan media pembelajaran dalam
membantu penyampaian suatu materi.

Kata kunci : prestasi belajar, minat,  materi, aktif, suasana

PENDAHULUAN

Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang
mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.
Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan
pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan.
Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar
secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada
peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Terdapat metode
penggunaan Mind map berbeda dengan concept map (peta konsep).

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses
pendidikan. Hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada
bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dijalankan secara profesional. Setiap kegiatan
pembelajaran. selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa.

Namun demikian untuk melihat lebih lanjut tentang penerapan metode mind map perlu
dianalisa lebih lanjut terkait dengan pengaruh media pembelajaran yang digunakan dalam
peningkatan prestasi belajar siswa yang mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan
variabel minat pada mata pelajaran, perhatian pada materi yang diajarkan, aktif dalam
belajar dan suasana lingkungan belajar yang mendukung.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupajkan penelitian yang menggunkan metode deskriptif kuantitatif.

Dimana metode ini menggunkan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari
populasi dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai
instrument penelitian. penelitian ini data  dibedakan menjadi dua sumber yaitu :
(1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek meliputi guru yang

mengajar Sekolah Dasar dengan menggunakan Kurikulum 2013. Untuk guru yang
dijadikan responden dalam penelitian ini adalah guru SD Al-Khoir dan SD Islam
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Internasional Al Abidin sebanyak 40 guru yang terlibat dalam pembelajaran dengan
kurikulum 2013.

(2) Data sekunder merupakan  data yang diperoleh dari luar obyek penelitian yang masih ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari literatur. Data sekunder yang
diperlukan meliputi referensi baik dari buku, surat kabar dan media elektroni.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu ;
(1) Variabel  dependen yaitu variabel yang digunakan sebagai pengukuran analisa yang akan

digunakan. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah Peningkatan prestasi
belajar (Y).

(2) Variabel independen yaitu variabel yang  digunakan sebagai tolak ukur peningkatan
prestasi belajar yaitu minat pada mata pelajaran (X1), perhatian pada materi yang
diajarkan (X2), aktif dalam belajar (X3), dan suasana lingkungan belajar yang
mendukung (X4).

Pengujian hipotesis yang dilakukan terdiri dari
(1) Uji kualitas data
a. Uji Validitas

Sugiyono dalam Setiana (2010) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat
ukur yang digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan
korelasi product moment pearson untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun
kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung >
nilai r tabel pada taraf signifikan 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai r hitung < nilai r tabel, maka
instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya.
b. Uji Reliabilitas

Menurut Setiana (2010) Reabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan
konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk
pertayaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk
kuesioner.Menurut Fasmi (2013) pengukuran reliabilitas dilakukan dengan caraone shot atau
pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu
konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka
data penelitian dikatakan baik dan realibel untuk digunakan sebagai input dalam proses
penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian.
(2) Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan
dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan
terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
diantara variabel bebas.

Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance
Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang
dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah
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sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 atau sama
dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011:105).  Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan
asumsi deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas
dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.

b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut
Homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada model regresi linier
nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas. Untuk mendeteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser atau absolut residual
dari data. Apabila hasil regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikan
diatas tingkat kepercayaan atau signifikan 5% maka model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

c. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah
memiliki ditribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat  normalitas adalah
dengan menggunakan uji statistik non parametrik Kolomogrov-Smirnov (K-S). Jika nilai
probabilitasnya lebih dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi
normal (Ghozali, 2011:58)
(3) Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian analisis data yang diperoleh menggunakan uji regresi linier berganda
karena terdapat lebih dari satu variabel independent. Uji regresi linier berganda digunakan
untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Pada penelitiaan
ini digunakan rumus regresi linier:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε
Katerangan :
Y : Peningkatan prestasi belajar
X1 : Minat pada mata pelajaran
X2 : Perhatian pada materi yang diajarkan
X3 : Aktif dalam belajar
X4 : Suasana Lingkungan belajar yang mendukung
α : Nilai Konstan
β :    Koefisien regresi
ε : Error

HASIL & PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil kuesioner sebanyak 40

responden dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran    dapat lihat dari tabel
berikut :
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Tabel 4.1 deskripsi penggunaan media pembelajaran
Jenis alat Jumlah Prosentase
Slide / Power point 25 62,5%
CD Interaktif 15 37,5%
Jumlah 40 100%

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 62,5% dari jumlah responden menggunkan
slide /power point sebagai media dalam pengajaran, sedangkan sisa sebesar 37,5% sudah
menggunakan CD interaktif dalam pengajaran

Uji Kualitas data
a. Uji validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan unttuk melkukan
penelitian ini valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika hasil dari pernyataan
kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam
penelitian ini menggunakan metode product moment dari Pearson. Adapun hasil pengujiannya
adalah sebagai berikut :
5) Peningkatan prestasi belajar (Y)

Tabel 4.2. Hasil uji validitas peningkatan prestasi belajar
Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan

Y1 0,840 0,304 Valid
Y2 0,562 0,304 Valid
Y3 0,460 0,304 Valid
Y4 0,516 0,304 Valid
Y5 0,755 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang

dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 5 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai pertolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar.
6) Minat pada mata pelajaran (X1)

Tabel 4.3. Hasil uji validitas minat terhadap mata pelajaran
Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan

X11 0,523 0,304 Valid
X12 0,660 0,304 Valid
X13 0,845 0,304 Valid
X14 0,696 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa 4 item pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan
kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304 sehingga 4 item
pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data instrument
dalam penelitian ini yang berkaitan dengan minat terhadap pelajaran.
7) Perhatian pada materi yang diajarkan (X2)

Tabel 4.4. Hasil uji validitas perhatian pada materi yang diajarkan
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Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan
X21 0,762 0,304 Valid
X22 0,835 0,304 Valid
X23 0,649 0,304 Valid
X24 0,779 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa 4 item pertanyaan dalam kuesioner yang

dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 4 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perhatian pada materi yang diajarkan.

8) Aktif dalam belajar (X3)
Tabel 4.5. Hasil uji validitas aktif dalam belajar

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan
X31 0,915 0,304 Valid
X32 0,814 0,304 Valid
X33 0,887 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa 3 item pertanyaan dalam kuesioner yang

dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 3 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan aktif dalam belajar.

9) Suasana lingkungan belajar yang mendukung (X4)
Tabel 4.6. Hasil uji validitas suasana lingkungan belajar yang mendukung

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan
X41 0,674 0,304 Valid
X42 0,796 0,304 Valid
X43 0,648 0,304 Valid
X44 0,681 0,304 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa 4 item pertanyaan dalam kuesioner yang

dibagikan kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,304
sehingga 3 item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan suasa lingkungan belajar yang
mendukung.

b. Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui minat pada materi belajar, perhatian pada

materi yang diajarkan, aktif dalam belajar dan suasana lingkungan belajar yang mendukung.
Untuk mengukur tingkat pemantapan, ketepatan dan homogenitas variabel yang digunakan
dalam penelitian, berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui hasilnya sebagai berikut :
Tabel 4.7. Hasil pengujian reliabiltas data
Variabel Croanbach’s Alpha Keterangan

Y 0,630 Reliabel
X1 0,602 Reliabel
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X2 0,708 Reliabel
X3 0,827 Reliabel
X4 0,620 Reliabel

Sumber : data primer yang dioleh, 2016
Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengolahan data yang dilakukan untuk minat pada materi

belajar, perhatian pada materi yang diajarkan, aktif dalam belajar dan suasana lingkungan
belajar yang mendukung, semua varibal diatas memililiki nilai Cronsbach alpha > 0,60 maka
dinyatakan bahwa semua variabel reliabel. Artinya variabel dependen dan independen dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis yang digunakan.
Uji Asumsi klasik
a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai unstandarized Residual dapat diketahui
bahawa data dikatakan normal apabalia nilai pengujian dengan menggunakan kolmogorov
smirnov test memiliki nilai > 0,05

Tabel 4.8 Hasil uji normalitas
Variabel Kolmolgorov-smirnov

Z
p-value Keterangan

Unstandardized Residual 0,529 0,942 Data terdistribusi
normal

Sumber : data primer diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa data-data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Hal ini dikarenakn adanya nilai kolmogorov-smirnov Z  sebesar 0,529 dengan p-value sebesar
0,942, sehingga hasil pengujian normalitas lebih dari 0,05
b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi atara faktor-faktor. Untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas dalam penelitian
ini menggunkan VIF (Varian Inflation Factor)  dan nilai tolerance.  Nilai Cutoff yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 atau nilai
VIF < 10 (Imam Ghozali, 2011). Berikut hasil analisis uji multikolenearitas :

Tabel  4.9. Hasil uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
X1 0,254 3,938 Bebas Multikolinearitas
X2 0,130 7,701 Bebas Multikolinearitas
X3 0,212 4,713 Bebas Multikolinearitas
X4 0,989 1,011 Bebas Multikolineritas

Sumber : data primer yang diolah, 2016
Beradarkan hasil pengujian pada multikolinearitas semua variabel terbebas dari

multikolinearitas dimana nilai tolerance semua variabel >0,01 dan nilai VIF < 10
c. Uji Heterokedastisitas

Uji hetrokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresiterdapat
ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Untuk
menguji ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser,  yaitu
dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya
heterokedastisitas dilihat dari signifikan 5%, jika niali signifikannya lebih dari 0,05 maka
tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 4.10. Hasil uji Heterokedastisitas
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Variabel thitung p-value Keterangan
X1 -0,361 0,720 Bebas Heterokedastisitas
X2 -0,541 0,592 Bebas Heterokedastisitas
X3 0,519 0,607 Bebas Heterokedastisitas
X4 -0,078 0,938 Bebas Heterokedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016
Beradasarkan hasil pengujian pada tabel 4.10 semua data terbebas dari

heterokedastisitas. Dimana nilain p-value >0,05 maka semua data bebas dari heterokedasisitas

2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan nalisis linear berganda yang yang digunakan untuk menilai
pengaruh antara tingkat pengetahuan TIK sebagai variabel dependen dengan factor efisiensi,
kapasitas dan kepemilikan sebagai variabel independen. Berikut ini hasil analisis regresi lnear
berganda :
Tabel 4.11  Hasil uji regresi linear berganda

Variabel Koefisiesn thitung Sig Keterangan
(constant) 2,216 1,095 0,281
X1 0,856 4,792 0,000 Diterima
X2 0,569 2,366 0,024 Diterima
X3 -0,484 -2,057 0,047 Diterima
X4 0,060 0,693 0,493 Ditolak
Sumber : data primer diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :
Y = 2,216 + 0,856X1 + 0,569X2 – 0,484X3 + 0,060X4 + ε

Analisa yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahawa variabel X1, X2,
X3 diterima dalam level 5% karena nilai signigikansi untuk masing-masing variabel X1
sebesar 0.000 < 0,05, variabel X2 sebesar  0,024 < 0,05, variabel X3 sebesar 0,047 < 0,05.hal
ini dapat dinyatakan bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
(Peningkatan prestasi belajar). Sedangkan variabel X4 ditolak dalam level 5% karena nilai
signifikasi  sebesar 0,493 > 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dinyatakan bahawa hasil uji F sebesar
36,570 sedangkan nilai F tabel sebesar 2,64. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung
lebih besar dari F tabel (36,570 > 2,64) berarti hipotesis diterima artinya bahwa secara
simultan variabel minat pada mata pelajaran (X1), perhatian pada materi yang diajarkan (X2),
aktif dalam belajar (X3), suasana lingkungan belajar yang mendukung (X3)  dan suasana
lingkungan belajar yang mendukung (X4) berpengaruh terhadap Peningkatan prestasi belajar
(Y).

Pengujian secara personal untuk masing-masing variabel independen dilakukan dengan
tujuan apakah masing-masing variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.  Nilai t tabel berdasarkan data yang ada sebesar 0,6806, berdasarkan nilai tabel t
tersebut kemudian dibandingkan dengan t hitung. Nilai t hitung variabel minat pada mata
pelajaran (X1) sebsar 4,792 > 0,6806 hal ini berarti variabel X1 berpengaruh positif terhadap
variabel peningkatan prestasi belajar. Nilai t hitung variabel perhatian pada materi yang
diajarkan (X2) 2,366 > 0,6806 hal ini berarti variabel X2 berpengaruh positif terhadap
variabel peningkatan prestasi belajar. Nilai t  hitung variabel aktif dalam belajar (X3) sebesar
-2,057 > 0,6806 berarti variabel X3 berpengaruh negatif berpengaruh terhadap variabel
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peningkatan prestasi belajar.  Nilai t hitung  variabel suasana lingkungan belajar yang
mendung sebesar 0,693 > 0,6806 berarti variabel X4 berpengaruh positif  terhadap variabel
peningkatan prestasi belajar. Pengujian determinasi bertujuan mengetahuai berapa besar
variabel independen menerangkan variabel dependen. Beradasarkan hasil pengujian yang
dilakukan bahwa variabel independen (X1, X2, X3, X4) sebesar 78,5% menerangkan variabel
dependen (Y) sedangkan 21,5% dipengaruhi variabel lain diluar model

SIMPULAN & SARAN
Berdasarkan hasil pengujian dengan mengambil sampel sebanyak 40 responden guru

yang mengajar  materi dengan menggunakan kurikulum K-13 maka dapat disimpulkan bahwa
:
a. Berdasarkan uji kualitas data semua pertanyaan yang disampaikan valid dan relabel.

Yaitu nilai r hitung lebih besar dari 0, 304 dan reliabilitas untuk nilai cronbach alpha >
0,06. Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas
dapat terpenuhi semua.

b. Uji secara partial masing-masing variabel untuk variabel minat pada mata pelajaran
(X1) sebsar 4,792 > 0,6806 hal ini berarti variabel X1 berpengaruh positif terhadap
variabel peningkatan prestasi belajar. Nilai t hitung variabel perhatian pada materi
yang diajarkan (X2) 2,366 > 0,6806 hal ini berarti variabel X2 berpengaruh positif
terhadap variabel peningkatan prestasi belajar. Nilai t  hitung variabel aktif dalam
belajar (X3) sebesar -2,057 > 0,6806 berarti variabel X3 berpengaruh negatif
berpengaruh terhadap variabel peningkatan prestasi belajar.  Nilai t hitung  variabel
suasana lingkungan belajar yang mendung sebesar 0,693 > 0,6806 berarti variabel
X4 berpengaruh positif  terhadap variabel peningkatan prestasi. Sedangkan uji
secara simultan dengan uji F diterima atau signifikan karena nilai F hitung lebih
besar dari F tabel (36,570 > 2,64).

c. Berdasarkan hasil uji determinasi dinyatakan bahwa 78,5% variabel independen (X1,
X2, X3 dan X4) menerangkan variabel dependen, sedangkan 21,5% dipengaruhi
variabel lain diluar model
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ABSTRACT

Demands that must be implemented high school in the implementation of the learning
process that utilizes information and communication technologies face many obstacles
that are not simple. The main problem often faced by the school is a limitation of
infrastructure, human resources and learning resources. While from the teacher is
limited knowledge regarding upplementary eaching materials, and motivation of
teachers in the use of internet for learning. This study aimed to examine the use of the
internet by high school students as a learning support and its influence on learning
motivation of Wonogiri high school students. In conducting this study used methods:
the spread of the questionnaire for the collecting data further statistical analyzes were
erformed with a validity test, reliability test, test normalization and normalization. The
result showed that the utilization of the internet and motivation to learn has a positive
influence on student learning activities

ABSTRAK

Tuntutan yang harus dilaksanakan Sekolah Menengah Atas dalam pelaksanaan proses
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menghadapi
berbagai kendala yang tidak sederhana. Masalah utama yang seringkali dihadapi oleh
pihak Sekolah adalah keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia dan sumber
belajar. Sedangkan dari pihak guru pengampu adalah keterbatasan pengetahuan
mengenai bahan ajar tambahan, dan motivasi guru dalam penggunaan internet sebagai
penunjang pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan internet
oleh siswa SMA sebagai penunjang pembelajaran dan pengaruhnya terhadap motivasi
belajar siswa SMA di kota Wonogiri. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini
digunakan metode: penyebaran kuestioner untuk pengambilan data, uji validitas, uji
reliabilitas, uji normalitas selanjutnya  dilakukan uji hipotesis dengan regresi linear. Dari
hasil penelitian diperoleh bahwa pemanfaatan internet dan motivasi belajar berpengaruh
positif terhadap kegiatan belajar siswa

Kata Kunci: internet, motivasi belajar, pembelajaran
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat akhir akhir ini,
mendapat sambutan positif di masyarakat. Berbagai layanan masyarakat sudah menerapkan
teknologi komunikasi dan informasi. Dalam dunia bisnis di kenal dengan istilah e-
business atau e-commerce, di dunia pemerintahan dikenal dengan istilah e-government dan
bagi dunia pendidikan dikenal dengan istilah e-learning. Departemen Pendidikan Nasional
sebagai organisasi yang berfungsi mengelola pendidikan di Indonesia menyambut baik
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan memasukkan kurikulum yang
bernuansa pengenalan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di jenjang pendidikan
menengah.

Tuntutan yang harus dilaksanakan sekolah dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menghadapi berbagai kendala yang
tidak sederhana. Masalah utama yang seringkali dihadapi oleh pihak sekolah adalah
keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia dan sumber belajar. Sedangkan dari
pihak guru pengampu adalah keterbatasan pengetahuan mengenai bahan ajar tambahan, dan
motivasi guru dalam penggunaan internet sebagai penunjang pembelajaran.

LearnFrame.Com dalam Glossary of e-learning Terms (Farhad, 2001) menyatakan
bahwa: e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk
mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer
standalone.

Di dalam dunia komputer banyak tersedia informasi, dari dunia pendidikan, hiburan,
game On-Line, media sosial dan sebagainya. Oleh karenanya diperlukan penyaringan yang
cermat oleh pengguna (siswa) sehingga tidak tersesat ke hal hal yang mengganggu kegiatan
belajar (bagi siswa itu sendiri), misalnya permainan game on-line, media sosial yang
berlebihan akan membuat kegiatan belajar berkurang atau bahkan melupakan kegiatan
belajarnya, sehingga pada akhinya prestasi belajar juga akan menurun.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan  penyebaran angket (kuestioner) ke
siswa-siswi SMA di Wonogiri dengan prosedur sebagai berikut:

Menyusun Kuestioner
Menyusun kuestioner dilakukan untuk memperoleh data-data sesuai dengan tujuan penelitian.
Kuisioner terdiri atas 2(dua) bagian yaitu kuestioner untuk variabel bebas dan kuestioner
untuk variable dependen.

Survey Penyebaran Kuestioner
Dari survey yang telah dilakukan penyebaran kuestioner siswa SMA ini akan dilakukan di
SMA Pancasila, SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Negeri 2 Wonogiri.

Pengambilan Data
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Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuestioner di SMA Pancasila, SMA
Muhammadiyah 1 dan SMA Negeri 2 Wonogiri baik untuk siswa – siswi dan kelas 11 serta
kelas 12 dan jurusan IPA maupun IPS

Memasukkan Data
Setelah data hasil penyebaran kuestioner, selanjutnya data dimasukkan ke dalam lembar kerja
dan siap diolah dengan perangkat lunak statistik

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data
Sebagai persiapan awal pengolahan data, data-data tersebut dilakukan pengujian validitas dan
reliabiitas.

Pengujian Normalisasi Data
Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data selanjutnya dilakukan
pengujian normalitas data untuk mengetahui penyebaran data.

HASIL &PEMBAHASAN

Kuistioner
Kuisioner terdiri atas 2 variabel bebas yaitu pemanfaatan internet dan motivasi belajar, serta
variable dependen yakni dampak internet bagi siswa.

Daftar pertanyaan kuestioner untuk pemanfaatan internet adalah sebagai berikut:
- Sekolah menyediakan layanan akses internet yang memadai
- Internet untuk mencari tambahan materi pelajaran
- Internet untuk mengunduh materi terkait tugas
- Internet untuk forum diskusi
- Internet untuk komunikasi lewat media social(facebook, twitter)
- Internet untuk bermain game

Daftar pertanyaan kuestioner untuk motivasi belajar antara lain sebagai berikut:
- Materi pelajaran dari guru sudah memadai dalam pemahaman dan pengerjaan tugas
- Siswa mengunduh/mencari tambahan materi pelajaran dari internet
- Siswa dapat mencari bahan belajar sewaktu-waktu di internet, di luar jam sekolah
- Penyelesaian tugas mata pelajaran banyak ditemukan di internet
- Keberadaan internet meningkatkan motivasi belajar siswa

Daftar pertanyaan untuk dampak internet bagi siswa sebagai berikut:
- Pemanfaatan Internet untuk mengunduh materi pendukung membantu siswa meraih nilai

yang tinggi.
- Keberadaan materi yang diunduh meningkatkan pemahaman siswa
- Keberadaan internet menambah wawasan siswa yang mendukung kegiatan belajar di

sekolah
- Penggunaan internet menambah kreativitas siswa
- Penggunaan internet meningkatkan prestasi belajar siswa ( > nilai KKM )

Pengolahan Data
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Pembuktian hipotesis dengan regresi menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji validitas, uji
reliabilitas, dan uji normalitas.

Uji Validitas
Dalam penelitian ini menggunakan metode product moment dari Pearson. Adapun hasil
pengujiannya adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan Internet
Hasil pengujian validitas untuk variabel Pemanfaatan internet adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Internet
Item

Pertanyaan
Rhitung Rtabel Keterangan

P1 0,608 0,195 Valid
P2 0,827 0,195 Valid
P3 0,637 0,195 Valid
P4 0,827 0,195 Valid
P5 0,806 0,195 Valid
P6 0,351 0,195 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 6 item pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan
kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,195 sehingga 6 item
pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data instrument
dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pemanfaatan internet.

Motivasi belajar
Hasil pengujian validitas untuk variabel motivas belajar adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel  Motivasi belajar
Item

Pertanyaan
Rhitung Rtabel Keterangan

MB1 0,569 0,195 Valid
MB2 0,784 0,195 Valid
MB3 0,484 0,195 Valid
MB4 0,604 0,195 Valid
MB5 0,822 0,195 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan
kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,195 sehingga 5 item
pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data instrument
dalam penelitian ini yang berkaitan dengan motivasi belajar

Dampak internet
Hasil pengujian validitas untuk variabel dampak internet adalah sebagai berikut:
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Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel  Dampak Internet

Item
Pertanyaan

Rhitung Rtabel Keterangan

DI1 0,785 0,195 Valid
DI2 0,768 0,195 Valid
DI3 0,729 0,195 Valid
DI4 0,593 0,195 Valid
DI5 0,584 0,195 Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 5 item pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan
kepada responden, dinyatakan valid. Hal ini berdasarkan nilai rhitung > 0,195 sehingga 5
item pertanyaan dalam kuesioner tersebut layak digunakan sebagai perolehan data
instrument dalam penelitian ini yang berkaitan dengan dampak internet.

a. Uji Reliabilitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemantapan, ketepatan dan homogenitas
variabel yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui
hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil pengujian reliabiltas data

Variabel Croanbach’s
Alpha

Keterangan

Pemanfaatan
Internet

0,724 Reliabel

Motivasi Belajar 0,680 Reliabel
Dampak Internet 0,709 Reliabel

Sumber : data primer yang dioleh, 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan untuk variabel pemanfaatan internet,
motivasi belajar, dampak internet, semua variabel diatas memililiki nilai Cronsbach alpha >
0,60 maka dinyatakan bahwa semua variabbel reliable.

4. Uji Asumsi klasik
a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai unstandarized Residual dapat diketahui
bahawa data dikatakan normal apabalia nilai pengujian dengan menggunakan
kolmogorov smirnov test memiliki nilai > 0,05

Tabel 5 Hasil uji normalitas

Variabel
Kolmolgorov-

smirnov Z
p-value Keterangan

Unstandardized
Residual

1,068 0,204 Data terdistribusi
normal

Sumber : data primer diolah, 2016
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Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa data-data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Hal ini dikarenakan adanya nilai kolmogorov-smirnov Z  sebesar 1,068 dengan p-value
sebesar 0,204, sehingga hasil pengujian normalitas lebih dari 0,05 dan data terditribusi
normal

b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi atara factor-faktor. Untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas dalam
penelitian ini menggunkan VIF (Varian Inflation Factor)  dan nilai tolerance.  Ni;ai
Cutoff yang umum dipalai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai
tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10 (Imam Ghozali, 2011). Berikut hasil analisis uji
multikolenearitas :

Tabel 6 Hasil uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Motivasi
belajar

0,744 1,344 Bebas
Multikolinearitas

Dampak
internet

0,744 1,344 Bebas
Multikolinearitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Beradarkan hasil pengujian pada multikolinearitas semua variabel terbebas dari
multikolinearitas dimana nilai tolerance semua variabel >0,01 dan nilai VIF < 10

c. Uji Heterokedastisitas
Uji hetrokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresiterdapat
ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.
Untuk menguji ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji
Glejser,  yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel
independen. Ada tidaknya heterokedastisitas dilihat dari signifikan 5%, jika niali
signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian
heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Hasil uji Heterokedastisitas
Variabel Thitung p-value Keterangan
Motivasi
belajar

-1,904 0,060 Bebas
Heterokedastisitas

Dampak
Internet

0,392 0,696 Bebas
Heterokedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Beradasarkan hasil pengujian pada tabel 7 semua data terbebas dari heterokedastisitas.
Dimana nilain p-value >0,05 maka semua data bebas dari heterokedasisitas

5. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda yang yang digunakan untuk menilai
pengaruh antara pemanfaatan internet sebagai  variabel dependen dengan motivasi belajar
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dan dampak internet sebagai variabel independen. Berikut ini hasil analisis regresi linear
berganda :

Tabel 8 Hasil uji regresi linear berganda
Variabel Koefisiesn Thitung Sig Keterangan

(constant) 12,170
Motivasi
belajar

0,323 2,170 0,032 Diterima

Dampak
internet

0,223 1,459 0,148 Ditolak

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5.13 dapat diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut :
PI = 12,170 + 0,323MB + 0,223DI + ɛ
Analisa yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahawa variabel motivasi
belajar dalam level 5% karena nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,032 < 0,05. Sedangkan
Dampak Internet tidak berpengaruh terhadap pemanfaatat internet.

b. Uji F
Pengujian secara simultan variabel yang digunakan dalam penelitian ditunjukkan dalam
tabel berikut :

Tabel 9 Hasil uji F

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regressi
on

214,711 2 107,356 8,024 0,001

Residual 1297,799 97 13,379

Total 1512,510 99

Sumber : data primer diolah,2016

Berdasarkan hasil uji secara simultan diketahui bahwa variabel motivasi belajar dan
pemanfaatan internet diterima karena nilai Fhitung > Ftabel yaitu 8,024>3,090.

c. Uji T
Pengujian yang dilakukan secara parsial untuk masing-masing variabel dapat diketahui
dari hasil olah data berdasarkan tabel berikut :

Tabel 10 Hasil Uji t
Variabel T hitung Sig

Motivasi belajar 2,170 0,032
Pemanfaatan
internet

1,459 0,148

Sumber : data primer diolah, 2016



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 657

Berdasarkan pengolahan data secara parsial diketahui bahwa semua variabel diterima
karena nilai t hitung > t tabel. Nilai t tabel sebesar 0,6769 sedangkan nilai t hitung
masing-masing variabel > 0,6769 hal ini berarti semua variabel diterima pada level
signifikasi yang berbeda.

d. Uji Determinasi
Merupakan pengujian terhadap suatu variabel yang menyatakan tingkat keterkaitan antara
variabel independen menerangkan variabel dependen, hal ini dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Tabel 11 Uji Determinasi
Model Adjusted R

Square
1 0,124

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa variabel motivasi belajar dan dampak internet
menerangkan variabel pemanfaatan internet sebesar 12,4% sedangkan 87,6% diterangkan
variabel lain diluar model.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan
Dari hasil pengamatan ternyata siswa siswa SMA di Wonogiri lebih banyak mengakses
internet dengan smartphone di rumah. Pemanfaatan internet memiliki pengaruh terhadap
motivasi belajar siswa. Pemanfaatan internet dan motivasi belajar berpengaruh positif
terhadap kegiatan belajar siswa.

Saran
Internet memiliki pengaruh yang banyak terhadap kehidupan manusia, oleh karenanya
perlu pengkajian lanjut tentang pengaruh internet lain bagi kehidupan manusia
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ABSTRACT

Institutions of higher education today must be ready to face competition. to win this
competition, it is necessary to understand the conditions of internal factors and external
factors. SWOT analysis is a method that is relevant to process the two factors. Identification
of internal and external factors can be done using the Cochran Q Test. Studies have shown
that the performance of the institution can be determined by a combination of internal and
external factors. In addition, it is also necessary to understand the preferences of students and
stakeholders why they made the choice of Magister Management-University Sarjanawiyata
Tamansiswa (MM-UST). The tendency of preferences would help to determine the
segmentation, the target, and the position of students and stakeholders. preference analysis
performed using Hirarchy Analysis Process. As a result, MM-UST is in the first quadrant
(1.53; 0.59) in the diagram SWOT, relevant to the expansion strategy. While the preference of
choosing a student MM-UST sequentially, namely: Prospects Study Program (.219),
Impression Of Study Program (0.194), and Ease Selection (0.162). Meanwhile, three major
segments that need to be considered in a row are: Alumni UST (A-UST), other university
Alumni (A-UL), Civil Servants (PNS) and Employees of BUMN (K-PN). But keep in mind that
each segment also turned out to have their individual preferences. AUST and AUL have the
same preferences as follows: Low Cost, Conformity with Parents, and availability of
information; PNS and K-PN also have the same preference tendency, namely: Existence
Pieces Cost, Compliance with friends, and the location is convenient.

Keywords: Consumer Behavior, Customer Choice, Preferences, STP (Segmentation,
Targeting, Positioning), Corporate Strategy.

ABSTRAK

Lembaga pendidikan tinggi saat ini harus siap menghadapi persaingan. untuk memenangkan
persaingan tersebut, perlu memahami kondisi faktor internal dan faktor eksternal dari
lembaga. Analisis SWOT merupakan metode yang relevan untuk mengolah kedua faktor itu.
Penetapan identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dilakukan menggunakan Uji
Cochran. Penelitian telah menunjukkan bahwa kinerja lembaga dapat ditentukan oleh
kombinasi faktor internal dan eksternal. Selain itu, perlu juga memahami preferensi
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mahasiswa dan pemangku kepentingan mengapa mereka membuat pilihan menjadi mahasiswa
Magister manajemen-Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (MM-UST). Kecenderungan
preferensi akan membantu untuk menentukan segmentasi, target, serta posisioning mahasiswa
dan pemangku kepentingan. Analisis preferensi dilakukan dengan menggunakan Analisis
Hirarchy Proses. Hasilnya, MM-UST berada di kuadran I (1,53; 0,59) dalam diagram SWOT,
relevan dengan strategi ekspansi. Sementara itu preferensi memilih menjadi mahasiswa MM-
UST secara berurutan yaitu: Prospek Program Studi (0,219), Kesan Terhadap Program Studi
(0,194), dan Kemudahan Seleksi (0,162). Sementara itu tiga segmentasi utama yang perlu
dipertimbangkan berturut-turut adalah: Alumni UST (A-UST), Alumni universitas lain (A-
UL), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan BUMN (K-PN). Namun perlu juga diketahui
bahwa setiap segmen ternyata memiliki preferensi masing-masing. A-UST dan AUL
cenderumg memiliki preferensi yang sama yaitu: Biaya Kuliah Terjangkau, Kesesuaian
dengan Orang Tua, dan ketersediaan Informasi; PNS dan K-PN juga memiliki kecenderungan
preferensi yang sama yaitu: Adanya Potongan Biaya, Kesesuaian dengan Teman, dan Lokasi
yang mudah.

Kata kunci:  Perilaku Pelanggan, Pilihan Pelanggan, Preferensi, STP (Segmentasi,
Penargetan, Positioning), Strategi Perusahaan.

PENDAHULUAN

Agar sebuah lembaga pendidikan dapat bertahan hidup, harus mampu bersaing dengan
perguruan tinggi lainnya. Semakin banyak mahasiswa akan memberikan dampak positip bagi
perkembangan perguruan tinggi. Namun demikian, upaya optimasi student body harus
dilakukan sesuai kapasitas serta ketentuan rasio dosen mahasiswa. Sepanjang 4 tahun terakhir
Magister Manajemen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (MM-UST) memiliki Student
body relatif tidak berkembang dibandingkan Program studi MM universitas lainnya di DIY.
Untuk itu, diperlukan manajemen strategi yang mampu memformulasikan, dan melakukan
evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya
(David, 2006). Lembaga dituntut lebih memahami  kebutuhan dan harapan mahasiswa sebagai
konsumen (Kotler,2005). Selain itu juga harus mampu menjamin mutu produknya sesuai
dengan standar mutu pendidikan. Biaya pendidikan murah dan opini tidak akan berpengaruh
jika kualitas tidak seperti yang dikehendaki konsumen (Karakaya, 2013). Hal tersebut
ditunjukkan dengan indikasi student body. Semakin banyak jumlah mahasiswa, semakin besar
dana yang tersedia guna pengembangan lembaga dalam mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Hasil penelitian Cheng (2011) yang mempengaruhi mahasiswa memilih sebuah
universitas adalah: kampus atraktif, aman dan ramah, open atmosphere. Untuk mencapai
tujuan tersebut, perlu perencanaan strategi sebagai alat mengkomunikasikan tujuan lembaga
yang hendak dicapai (David, 2006).

Perencanaan strategi dilakukan atas dasar aspek lembaga dan aspek preferensi
konsumen (mahasiswa). Tujuan utama perencanaan strategi aspek lembaga agar dapat melihat
secara objektif kondisi internal dan eksternal sehingga lembaga dapat mengantisipasi
perubahan yang terjadi. Analisis faktor internal dan eksternal menggunakan metode analisis
SWOT, singkatan dari lingkungan internal Strenghs (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan)
serta lingkungan eksternal Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Penelitian sudah
menunjukkan bahwa kinerja lembaga dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan
eksternal (Rangkuti, 2014). Kekuatan merupakan hal bisnis yang baik atau kelebihan yang
dimiliki oleh lembaga, seperti pekerja yang penuh dedikasi, desain produk inovatif atau lokasi
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yang baik, sementara kelemahan adalah  beberapa hal bisnis yang buruk. Ancaman atau faktor
eksternal yang mungkin membahayakan bisnis, seperti pesaing dan peraturan pemerintah
yang tidak menguntungkan, sementara peluang adalah faktor eksternal yang mungkin akan
menguntungkan lembaga, termasuk pasar yang belum dimanfaatkan atau peraturan yang
menguntungkan. Setelah membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
dapat dibangun strategi bagaimana memaksimalkan kekuatan dan menggunakannya untuk
mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghindari atau meminimalkan
ancaman. Analisis SWOT menempatkan posisi masa depan dengan modal dasar kekuatan dan
kelemahan yang kemudian digunakan untuk memperkirakan apa saja peluang ataupun
ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, maka tahapan analisis SWOT adalah:
(1).Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh lembaga;
(2).Menganalisis hasil identifikasi; (3).Menganalisis prospek lembaga untuk pengembangan
kedepan; (4).Menyiapkan lembaga menghadapi permasalahan yang terjadi; (5).Menyiapkan
lembaga menghadapi pengembangan.

Aspek kedua adalah preferensi mahasiswa, dilakukan analisis untuk mengetahui
bagaimana keputusan mahasiswa menentukan pilihan masuk perguruan tinggi. Preferensi
mengandung  pengertian kecenderungan dalam memilih atau prioritas yang diinginkan. Jadi
dalam studi ini ingin mengetahui kecenderungan/ prioritas yang diinginkan dari mahasiswa
terhadap pilihan program studi MM-UST. Preferensi adalah pilihan calon mahasiswa
(customer choice) dan bagian dari constomer behavior, yaitu bagaimana seorang individu
atau group melakukan pilhan untuk menggunakan barang dan jasa tertentu (Kotler & Fox,
1995). Terdapat 5 tahap bagi seorang calon  mahasiswa untuk  memilih sebuah perguruan
tinggi, yaitu: motivasi yang mendasari, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif,
mengambil keputusan, dan evaluasi setelah pengambilan keputusan.  Untuk mengetahui
preferensi serta harapan dari calon mahasiswa perguruan tinggi tersebut harus secara aktif
mengedarkan informasi  kepada calon mahasiswa sebagai konsumen melalui keluarga, teman
dekat, guru, atau  membuat  sarana  promosi seperti: advertisements, prospectuses, dan mass
media. Preferensi meliputi pilihan dari yang sederhana sampai yang kompleks, untuk
menunjukkan bagaimana seseorang dapat merasakan atau menikmati segala sesuatu yang
dilakukan. Tetapi setiap seseorang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan
mereka terkendala waktu, pendapatan, dan banyak faktor lain dalam menentukan pilihannya.
Model yang digunakan oleh para ekonom juga harus menggambarkan bagaimana berbagai
kendala tersebut dapat menentukan cara setiap individu membuat pilihan berdasarkan
preferensi mereka (Nicholson, 2002). Para calon mahasiswa memilih perguruan tinggi
tentunya mempunyai pertimbangan dan penilaian mengenai perguruan tinggi yang  dipilih.
Informasi suatu perguruan tinggi diperoleh dari  berbagai sumber, diantaranya koran,
spanduk, orang tua, alumni, guru sekolah, temannya sendiri, dan sebagainya. Informasi yang
dicari oleh calon mahasiswa biasanya tentang lokasi kampus, biaya perkuliahan, fasilitas
perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, kegiatan kemahasiswaan, akreditasi, waktu kuliah,
lama masa studi,  program studi atau jurusan yang akan dipilih dan sebagainya.

Penelitian Rusmari (2011) tentang  minat mahasiswa terhadap perguruan tinggi
menyatakan bahwa jarak dari rumah ke kampus tidak berpengaruh, sedangkan faktor
kemungkinan karir masa depan berpengaruh. Sementara itu, Penelitian Syamsuddin (2013)
menyimpulkan bahwa biaya kuliah berpengaruh signifikan terhadap minat kuliah., diikuti
mutu akademik yang berkaitan dengan program akademik dan pelaksanaan pengajaran.
Sedangkan penampilan kampus tidak berpengaruh terhadap minat siswa. Faktor biaya (cheng,
2011), sering menjadi pertimbangan bagi mahasiswa menentukan pilihannya. Kuliah di
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perguruan tinggi melibatkan banyak komponen biaya. Mahasiswa juga mempertimbangkan
suasana akademik, reputasi dan fasilitas teknologi, perpustakaan dan pelayanan akademik,
lingkungan yang nyaman (Kitsawad dan Kamol, 2013). Menentukan pilihan universitas
merupakan keputusan yang kompleks (Katrin dan Obermeit, 2012), karena selain
pertimbangan diatas, memilih sebuah universitas juga berdasarkan kriteria reputation,
financial considerations, location, curriculum, dan advice of others. Selain juga adanya
sumber informasi yang diperoleh dari Internet, publications, social networks, campus visits,
dan rankings (Perna: 2006, Cabrera and La Nasa: 2000, Hamrick and Stage: 2004, dan Steele:
2008) yang dikutip oleh Katrin, Obermeit (2012). Mahasiswa juga berharap memiliki
kompetensi yang mampu menjadi dasar peningkatan karier mereka (Anwer et al, 2013).
Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggalnya juga menjadi pertimbangan
(Murat Çokgezen, 2014). Dalam rangka mengambil keputusan memilih sebuah perguruan
tinggi, perilaku konsumen berhubungan signifikan dengan keputusan pembelian jasa
universitas (Kosasih: 2009). Selanjutnya menurut Murat Çokgezen (2014), perilaku memilih
masuk universitas berhubungan negatif dengan biaya kuliah dan berhubungan positip dengan
service quality. Para calon mahasiswa juga memilih universitas yang memiliki reputasi
akademik yang bagus dan berlokasi di kota besar. Sementara itu, temuan Iranita (2012) bahwa
yang mendorong mahasiswa memilih universitas adalah Produk, physical evidence (bangunan
kampus), dan  motivasi.

METODE PENELITIAN
Metode dari penelitian ini menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode

kualitatif (Johnson dan Cristensen: 2014). Sampel menggunakan narasumber diharapkan
dapat mengkonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas, sedangkan responden
akan menunjukkan kecenderungan dari fenomena yang ada. Narasumber dan responden yang
dijadikan sampel teoritis adalah para pengelola MM, dan Fakultas Ekonomi Universitas
Sarjanawiyata Tamansiswa termasuk admisi, serta mahasiswa MM-UST dan mahasiswa
universitas lain yang memahami fenomena yang dijadikan sebagai materi penelitian.

Metode Pengumpulan data
Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik Purposive sampling dengan

tujuan subyek yang dipilih sangat ditentukan pada pemahaman subyek terhadap
permasalahan yang diteliti. Selanjutnya untuk mendapatkan data, dilakukan Wawancara,
Focus Group Discussion (FGD) dan Kuesioner.

Teknik Analisis
Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan: (1). Cohcran Q Test; (2). SWOT

Analysis; (3). Analitycal  Hierarchy Process (AHP).

Cohcran Q Test
Cochran Q Test dilakukan untuk mendapatkan kesamaan identifikasi SWOT. Adapun statistik
uji untuk Cochran Q Test adalah:

SWOT Analysis
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SWOT analysis dilakukan dengan langkah-langkah: (1).Identifikasi  SWOT dan
Cochran Q Test; (2).Menetapkan deskripsi SWOT yang sudah diuji; (3).Menentukan bobot
tiap variabel; (4).Menentukan skala atau rating tiap variabel; (5).Menentukan skore dari setiap
aspek SWOT; (6).Menghitung skore Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Analisis Hirarchy Proses (AHP)
AHP dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan preferensi mahasiswa, dengan

prosedur: (1).Pembentukan Hirarki preferensi mahasiswa; (2).Membuat matriks perbandingan
berpasangan terhadap preferensi mahasiswa; (3).Membuat matriks perbandingan berpasangan
terhadap alternatif segmen. Adapun proses selanjutnya dilakukan dengan menggunakan
software expert choice 11 yang meliputi: (1).Pembobotan kriteria; (2).Menghitung dan
menguji nilai eigenvektor; (3).Menghitung eigenvektor matriks perbandingan berpasangan;
(4).Memeriksa konsisitensi hirarki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat disusun Analisis Faktor Internal (AFI) dan
Analisis Faktor Eksternal(AFE).

Tabel 1: AFI

Tabel 2: AFE
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Nampak pada tabel AFI, total skor faktor kekuatan sebesar 2,36, sedangkan total skor
faktor kelemahan sebesar -0,83. Hasil skoring ini dapat dimaknai bahwa MM-UST memiliki
kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahan yang ada. Sementara itu pada tabel
AFE, total skor faktor peluang sebesar 1,99 relatif lebih besar  dibandingkan dengan total skor
faktor ancaman yaitu sebesar -1,40. Artinya bahwa MM-UST memiliki peluang lebih besar
dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan hasil skoring diatas, maka
diperoleh posisi kuadran, pada Diagram SWOT seperti dibawah ini.

Gambar 1: Diagram SWOT
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Hasil skoring faktor internal maupun total skor eksternal, menempatkan MM-UST
dalam diagram SWOT pada koordinat (1,53:0,59) berada pada posisi Kuadran I, dengan
strategi yang relevan yaitu Expansion.

Selanjutnya terkait preferensi mahasiswa menggunakan AHP menghasilkan Diagram:

Gambar 1: Diagram AHP

Berdasarkan hasil AHP pada diagram diatas, selanjutnya dapat diberikan penjelasan berikut
ini.

Skala Prioritas Kriteria
Berdasarkan diagram AHP diatas, dapat dijelaskan skala prioritas preferensi mahasiswa MM-
UST sebagai berikut: (1).Prospek program studi merupakan prioritas tertinggi (0,219) sebagai
kriteria  preferensi menjadi mahasiswa MM-UST; (2).Citra program studi merupakan prioritas
kedua (0,194); dan (3). Kemudahan Seleksi merupakan prioritas ketiga (0,162).  Urutan dari
skala prioritas preferensi ini dapat dijadikan sebagai  dasar untuk menentukan strategi
pemasaran yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa maupun pemangku kepentingan
(pengguna)
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Skala Prioritas Segmentasi
Skala prioritas berdasarkan segmentasi menunjukkan urutan sebagai berikut: (1).Alumni UST
merupakan segmentasi yang memiliki nilai bobot tertinggi yaitu 0,157; (2).Alumni
Universitas lain dengan nilai 0,53 merupakan prioritas kedua; (3).PNS dengan nilai 0,117
prioritas ketiga; (4).disusul pegawai Pegawai BUMN dengan nilai 0,114; (5).ABRI atau
Kepolisian dengan nilai 0,106; (6).Pegawai Swasta nilai 0,105; (7).Wirausahawan nilai 0,105;
(8).dan terakhir Dosen dengan nilai 0,019.  Urutan dari skala prioritas segmentasi ini
memberikan pemahaman kepada lembaga untuk memperhatikan secara seksama terhadap
pilihan segmentasi yang tersedia bagi lembaga.

Preferensi Berdasarkan Segmentasi
Setelah mahasiswa menentukan preferensi atas kriteria, selanjutnya akan melakukan
preferensi berdasarkan segmentasi masing-masing sebagai berikut: (a).Preferensi Alumni
UST: Biaya kuliah murah, sesuai keinginan orang tua, dan ketersediaan informasi;
(b).Preferensi Alumni Universitas lain: Biaya kuliah murah, sesuai keinginan orang tua, dan
ketersediaan informasi; (c).Preferensi Pegawai Negeri Sipil: potongan harga, sesuai dengan
teman, dan lokasi; (d).Preferensi Pegawai BUMN: potongan harga, sesuai dengan teman, dan
lokasi; (e).Preferensi Angkatan (TNI, Kepolisian): potongan harga, sesuai dengan orang tua,
dan lokasi; (f).Preferensi Pegawai Swasta: biaya kuliah murah, sesuai dengan orang tua, dan
lokasi; (g).Preferensi Wirausahawan: adanya potongan harga, sesuai dengan teman,
kemudahan penerimaan; (8).Preferensi Dosen: adanya potongan harga, sesuai cita-cita, dan
ketersediaan informasi. Preferensi berdasarkan segmentasi ini merupakan keputusan terakhir
dari calon mahasiswa untuk masuk ataukah tidak pada MM-UST. Dengan demikian maka
atribut ini sangat penting menjadi pertimbangan bagi lembaga.

KESIMPULAN
Berdasarkan total skor faktor kekuatan internal dan eksternal, MM-UST berada pada

posisi kuadran I (diagram SWOT), relevan dengan strategi ekspansi. Sementara itu, dari aspek
preferensi mahasiswa, Prospek Program Studi (0,219) merupakan preferensi tertinggi dengan
sub-kriteria Untuk Mendapatkan Posisi Jabatan Lebih Cepat (0,093). Preferensi kedua, Citra
program studi (0,194) dengan sub-kriteria Status Akreditas (0,052) Preferensi ketiga,
Kemudahan Seleksi (0,162) dengan sub-kriteria Persaingan Masuk Tidak Ketat (0,039).
Adapun preferensi bredasarkan segmentasi mahasiswa MM-UST berturut-turut adalah:
(a).Preferensi Alumni UST: Biaya kuliah murah, sesuai keinginan orang tua, dan ketersediaan
informasi; (b).Preferensi Alumni Universitas lain: Biaya kuliah murah, sesuai keinginan orang
tua, dan ketersediaan informasi; (c).Preferensi Pegawai Negeri Sipil: potongan harga, sesuai
dengan teman, dan lokasi; (d).Preferensi Pegawai BUMN: potongan harga, sesuai dengan
teman, dan lokasi; (e).Preferensi Angkatan (TNI, Kepolisian): potongan harga, sesuai dengan
orang tua, dan lokasi; (f).Preferensi Pegawai Swasta: biaya kuliah murah, sesuai dengan orang
tua, dan lokasi; (g).Preferensi Wirausahawan: adanya potongan harga, sesuai dengan teman,
kemudahan penerimaan; (8).Preferensi Dosen: adanya potongan harga, sesuai cita-cita,
ketersediaan informasi.

SARAN
Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:
Universitas dan fakultas sangat perlu mendukung Program Studi MM-UST  untuk
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menerapkan strategi ekspansi yaitu: Strategi Diversifikasi Konsentrik, Strategi Integrasi
Forward, dan Strategi Intensifikasi (Penetrasi Pasar dan Inovasi).  Preferensi mahasiswa perlu
diperhatikan untuk menyusun strategi berdasarkan segmentasi masing-masing, sebagai
berikut: (a).Alumni UST, dengan preferensi: Biaya kuliah murah, sesuai keinginan orang tua,
dan ketersediaan informasi; (b). Alumni Universitas lain, dengan preferensi: Biaya kuliah
murah, sesuai keinginan orang tua, dan ketersediaan informasi; (c).Pegawai Negeri Sipil,
dengan preferensi: potongan harga, sesuai dengan teman, dan lokasi; (d).Pegawai BUMN,
dengan preferensi: potongan harga, sesuai dengan teman, dan lokasi; (e).Angkatan (TNI,
Kepolisian), dengan preferensi: potongan harga, sesuai dengan orang tua, dan lokasi; (f).
Pegawai Swasta, dengan preferensi: biaya kuliah murah, sesuai dengan orang tua, dan lokasi;
(g).Wirausahawan, dengan preferensi: adanya potongan harga, sesuai dengan teman,
kemudahan penerimaan; (8).Dosen, dengan preferensi: adanya potongan harga, sesuai cita-
cita, ketersediaan informasi.
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DETEKSI JENIS NODUL PARU DENGAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE
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ABSTRACT
The information system that integrated image processing device CT Scan, automatically

creates the radiology medical staff should study the CT image data set of 2-D and calibrate
the device CT Scan manually and correctly. The process of diagnosis is done by way of
observing one by one image computed tomography (CT) 2-D placed on the equipment x-
rayreviewer. This procedure is certainly less effective, besides lung specialists between one
another may be experiencing differences in diagnosing the type of nodules in the lungs of
humans.

The objective of the research is to design a prototype of a software that can provide the
type of analysis detection of pulmonary nodules on chest image of Ct Scan as an alternative
diagnostic tools. This research used four methods: 1) pulmonary organ segmentation method
automatically using Active Shape Model (ASM), 2) segmentation candidate pulmonary
nodules using mathematical morphology, 3) designing software for the detection of the type
of nodules using Support Vector Machine (SVM).

The results of this research include a software prototype pulmonary nodules type
detection with Support Vector Machine (SVM) method.
Keywords: ASM, Pulmonary nodules, SVM

ABSTRAK
Sistem informasi pengolah citra yang terintegrasi dengan perangkat CT Scan, secara

otomatis membuat para staf medis radiologi harus mempelajari kumpulan data gambar CT
Scan 2-D dan mengkalibrasi perangkat CT Scan secara manual dan benar. Proses diagnosis
dilakukan dengan jalan mengamati satu persatu citra computed tomography (CT) 2-D yang
diletakkan pada peralatan x-rayreviewer (lampu baca x-ray). Prosedur ini tentu saja kurang
efektif, selain itu dokter ahli paru antara satu dengan yang lainnya  kemungkinan dapat
mengalami perbedaan dalam mendiagnosis jenis nodul pada paru manusia.

Tujuan kegiatan penelitian adalah mendesain prototype suatu perangkat lunak yang
dapat memberikan analisa deteksi jenis nodul paru pada citra hasil Ct Scan dada sebagai
alternatif alat bantu diagnosis. Penelitian ini menggunakani 4 (empat) metode: 1)metode
segmentasi organ paru secara otomatis menggunakan Active Shape Model (ASM),
2)segmentasi calon (nodul) paru menggunakan matematika morfologi, 3)mendesain perangkat
lunak untuk deteksi jenis nodul menggunakan metode Support Vector Machine (SVM).

Hasil dari penelitian  ini antara lain software protype deteksi jenis nodul paru dengan
metode Support Vector Machine (SVM),
Kata Kunci :ASM, Nodul paru, SVM.
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PENDAHULUAN
Nodul Paru merupakan benjolan kecil, bulat (nodul parenchyma) atau seperti cacing

(nodul juxtapleural) berbentuk lesi di paru. Keduanya memiliki radiodensity lebih besar dari
parenkim paru, sehingga kelihatan putih pada gambar medisCT Scan. Benjolan kecil pada
paru dapat berubah menjadi kanker paru [1]. Kanker Paru pengertian secara umum
merupakan penyakit keganasan di organ paru manusia, keganasan nodul paru tersebut dapat
berasal dari paru sendiri (primer) dan metastasis tumor di paru [2]. Dokter ahli paru biasanya
hanya mengandalkan penglihatan mata telanjang untuk membaca dan mendiagnosis nodul
paru pada citra CT Scan. Proses pembacaan dilakukan dengan meletakkan citra CT maupun
X-ray hasil print out pada lampu baca. Teknik ini tentu saja kurang efektif. Selain itu
diagnosis antara dokter ahli paru  satu dengan dokter ahli paru lainnya dapat berbeda dalam
mendiagnosis nodul paru.

Pada penelitian ini dilakukan analisis klasifikasi nodul paru dari citra CT Scan  untuk
membedakan  nodul jinak (benign nodule), nodul ganas (malignant nodule) dan bukan nodul.
Akuisisi fitur dari citra CT paru dilakukan dengan mencari fitur tekstur standar pada citra
grayscale dan fitur pada first order. Proses penentuan klasifikasi nodul dilakukan dengan
menggunakan metode klasifikasi Support Vector Machine (SVM) dengan kernel fungsi
gaussian.

METODE PENELITIAN
Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype pengklasifikasian jenis nodul paru
yaitu nodul jinak (benign nodule) dan nodul ganas (malignant nodule) dari hasil citra CT paru
manusia. Dalam penentuan klasifikasi nodul ini menggunakan metode Support Vector
Machine (SVM). Proses metode ini dapat di jelaskan seperti alur proses berikut:

Gambar 1. Alur metode Support Vector Machine (SVM).

Segmentasi Paru

Segmentasi Calon Nodul

Klasifikasi Nodul

Input Data Citra
CT

Jenis Nodul
Terdeteksi

Ekstrak Fitur Tekstur

Preprosesing
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a. Input data citra
Citra dari hasil CT Scan yang berekstensi DCOM di konversi ke JPEG, citra ini yang

dijadikan input dalam proses klasifikasi jenis nodul dengan metode SVM.

(a)            (b)             (c)           (d)
Gambar 2. a) Diffuse; b)Central; c)Popcorn; d) Laminated, [3]

b. Preprosesing
Pre-prosesing citra digunakan histogram equalization, yang bekerja dengan memperbaiki

kontras dari citra asli dengan meregangkan (stretching) distribusi intensitas dari citra atau
merubah nilai pada colormap yang digunakan. Suatu citra dapat diproduksi dengan perkiraan
menyesuaikan histogram spesifik. Pre-prosesing selanjutnya adalah  proses filtering dengan
menggunakan Gaussian Lowpass Filter. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan noise (derau)
dan menghaluskan fitur dari citra asli.
c. Segmentasi Paru

Proses segmentasi paru dalam klasifikasi jenis nodul ini menggunakan Active Shape
Model (ASM) dari Cootes [4]. Metode ini terdiri dari aktivitas : membentuk model
menggunakan posisi penunjuk (landmark ) dari citra data input. Hasil akhir dari proses
segmentasi ASM adalah citra paru yang terpisah dari jaringan disekitarnya.

d. Segmentasi Kandidat Nodul
Proses segmentasi kandidat nodul ini dilakukan dengan metode matematika morfologi[5].

Pertama citra paru hasil segmentasi dikomplemenkan, proses ini dilakukan untuk
menghasilkan citra paru negatif. Kemudian dilakukan pengurangan antara citra paru  dengan
citra paru negatif.  Proses komplemen tersebut dilakukan dua kali. Hasil komplementasi yang
terakhir sebagai input proses metode morfologi. Hasil akhir dari metode ini berupa citra yang
dicurigai sebagai nodul (kandidat nodul) dan menormalisasi ukurannya menjadi 60x60 pixel
pada semua data citra nodul paru.

d. Ekstraksi Fitur Tekstur
Salah satu sifat yang menentukan suatu tekstur adalah distribusi spasial nilai grayscale,

maka dari itu penggunaan fitur statistik menjadi salah satu metode awal dalam berbagai
literatur machine vision. Gambar berikut menunjukkan klasifikasi jenis nodul jinak (benign)
dan nodul ganas (malignant). .

(a)                 (b)                  (c)                 (d)                (e)                (f)

Metode analisis tekstur yang digunakan first order (analisis tektur yang berdasarkan
pada intensitas histogram) [5].  Fitur dari first order meliputi :mean,  standar deviasi,
smoothness, third moment, uniformity, entropy. Dimana: Zi sebagai variable random yang
mengindikasikan intensitas,  p(z) sebagai histogram dari level intensitas pada region, L
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sebagai jumlah dari level intensitas, maka untuk menghitung fitur-fitur digunakan persamaan
sebagai berikut. Ukuran dari rata-rata intensitas (Mean) dihitung dengan persamaan:

………………………………………………………………… (1)
Standard deviasi adalah ukuran dari rata-rata kontras dihitung dengan persamaan :

…………………………………………….…………..(2)

Untuk mengukur kehalusan relatif dari intensitas pada region (Smoothness) menggunakan
formula:

…………………………………………………………….. ….……...(3)
Untuk menghitung skewness dari histogram (Third moment) dengan persamaan sebagai
berikut:

……………………………………………………… (4)
Uniformity :

………………………………………………………………..(5)
Entropy:

………………………………………………………(6)

C. Hasil dan pembahasan

1. Desain interface

Gambar 4. Desain interface program prototype deteksi jenis nodul paru

Desain interface tersebut merupakan program prototype deteksi jenis nodul paru yang
dibuat untuk mengolah citra dari hasil perangkat CT Scan. Melalui proses segmentasi dengan
metode Active Shape Model, matematika morfologi dan Support Vector Machine di hasilkan
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sebuah informasi apakah sebuah paru yang bersangkutan terdapat nodul atau tidak. Berikut
tampilan segmentasi paru dengan metode Active Shape Model :

Gambar 5. Proses segmentasi paru dengan metode Active Shape Model

2. Pembahasan
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program aplikasi Matlab R2010a dengan

desain interface seperti gambar4. Input citra paru diambil dari citra CT Scan Radiologi yang
dikonversi ke file JPEG.  Dari proses segmentasi paru dihasilkan citra paru yang terpisah
dengan jaringan disekitarnya. Citra hasil proses segmentasi citra paru terlihat seperti gambar
5, berikut:

Gambar 5. Citra Kontur Hasil Segmentasi
Proses segmentasi nodul dilakukan dengan metode matematika morfologi. Hasil dari

proses segmentasi nodul ini, citra dikomplemenkan (menjadi citra negatif). Kemudian
dikurangkan citra hasil segmentasi nodul dengan citra hasil komplemen. Pada proses
matematika morfologi ini, menghasilkan citra yang dicurigai sebagai kelainan (nodul).
Gambar 6, menunjukan contoh nodul paru dari proses ini.
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(a)                           (b)

a)Nodul, b)bukan nodul

Gambar 6. Contoh Citra Nodul dan bukan nodul

Hasil dari pengujian ini berupa citra jenis nodul dan bukan nodul yang sesuai dengan
nilai indeks dari fungsi keputusan yang menggunakan metode SVM.

KESIMPULAN

Setelah melakukan percobaan didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode
klasifikasi Support Vector Machine(SVM) dapat dihasilkan citra calon nodul, jenis nodul dan
citra bukan nodul paru manusia.

Dalam kegiatan penelitian ini, baru dilakukan sebatan metode Support Vector Machine
(SVM), sehingga peneliti berikutnya bisa mengembangkan prototype ini dengan
menggunakan perbandingan pixel atau metode lainnya
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ABSTRACT

This study aims to improve the safety taste by generating a control device that uses a
microcontroller-based MCS-51 as a security system with alarms based Microcontroller
AT89S51. The control device is designed to test the validity of the code is entered. Error code
can create an alarm that is connected to the control device reads loudly, so as to awaken the
homeowner or neighbors. In addition, if a lamp is connected to this control device, the lamp
will light blink - blink. The method used in the form of experiment. The final result to be
achieved is the Controlling Home Door Alarm Encrypted with AT89S51 Microcontroller-
based.

Keyword : microcontroller, actuator motor, keypad, simulator, security, circuit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dengan menghasilkan sebuah alat
kendali yang menggunakan mikrokontroler berbasis MCS-51 sebagai suatu sistem keamanan
dengan Alarm berbasis Mikrokontroler AT89S51. Alat kendali ini dirancang untuk menguji
keabsahan kode yang dimasukkan. Kesalahan kode dapat membuat alarm yang tersambung ke
dalam alat kendali ini berbunyi keras, sehingga dapat membangunkan pemilik rumah maupun
tetangga. Selain itu, jika sebuah lampu disambungkan dengan alat kendali ini, maka lampu
tersebut akan menyala berkedip – kedip. Metode yang digunakan berupa Metode Eksperimen.
Hasil akhir yang dicapai adalah Pengendali Pintu Rumah Tersandi dengan Alarm berbasis
Mikrokontroler AT89S51.

Kata Kunci : mikrokontroler, aktuator bermotor, keypad, simulator, keamanan, sirkuit.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tempat tinggal telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia
semenjak manusia mulai hidup berkelompok. Tempat tinggal pada jaman dahulu lebih
sebagai tempat untuk berdiam diri dan tidak untuk menetap dalam jangka waktu lama. Hal ini
dikarenakan masyarakat pada waktu itu masih nomaden, hidup berpindah – pindah dari satu
tempat ke tempat lain mengikuti pergerakan bintang dan hewan – hewan.

Seiring dengan bergulirnya waktu, dan berkembangnya jaman, tempat tinggal perlahan –
lahan mengalami perubahan nama dan fungsi. Tempat tinggal sekarang lebih populer dengan
nama – nama seperti hotel, villa, apartemen, griya tawang, maupun bunker. Tidak hanya itu,
tempat tinggal yang secara khusus disebut rumah, menjadi tempat yang sakral dimana peran
sebuah kelompok manusia yang disebut dengan keluarga, dimainkan. Terlebih, dalam kultur
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masyarakat Indonesia yang sebagian besar berkultur Jawa, rumah adalah sebuah area privat,
dimana semua hal yang dilakukan di dalamnya, sekecil apapun, terlarang untuk diungkap
keluar. Rumah pun tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara untuk melepas dahaga,
lebih dari itu, rumah adalah wilayah rahasia dimana setiap orang menyimpan harta
kekayaannya dan aset hidup seperti anak – anak, istri, maupun suami, dan hewan peliharaan
menjadi bagian tak terpisahkan. Dan untuk menjaga supaya aset – aset tersebut tidak diambil
oleh orang yang bukan keluarganya, si pemilik tidak segan – segan untuk membayar satpam,
atau bodyguard untuk mengamankan asetnya. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan
memasang seperangkat sistem keamanan elektronik, betapapun mahalnya harga perangkat
tersebut. Sementara bagi sebagian orang yang tidak mampu membayar, mereka membeli
gembok besar dengan anak kunci,dan memasang pengait di belakang pintu di dalam rumah.
Keamanan, dalam definisi secara umum, diartikan sebagai situasi dimana rasa cemas dan
waspada terhadap bahaya tidak terjadi pada seseorang.

Melihat dampak sosial yang terjadi di masyarakat akibat berkurangnya rasa aman, perlu
dibangun sebuah perangkat alarm elektronik yang sederhana berupa Pengendali Pintu Rumah
Tersandi dengan Alarm Berbasis AT89S51.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Dani Eko Kristianto (2008) dengan judul Rancang Bangun
Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Sensor Passive Infra Red KC7783R Dan LM35
Berbasis Mikrokontroler AT89S51 dengan hasil sistem keamanan rumah menggunakan
sensor Passive Infra Reddan sensor suhu LM35 berbasis mikrokontroler AT89S51. Sistem ini
dapat mendeteksi adanya pencurian dan kebakaran serta menyalakan dan mematikan lampu
rumah secara otomatis. Apabila rumah dalam keadaan bahaya maka sistem akan menyalakan
buzzer atau pompa air jika terjadi kebakaran.

Thomas, johan.k.w dan henhy (2008) dalam penelitian yang berjudul Sistem Pengukur Berat
Dan Tinggi Badan Menggunakan Mikrokontroler AT89S51 memperoleh hasil bahwa sistem
pengukur berat dan tinggi badan telah berfungsi dengan baik karena  dapat mengukur berat
badan dan tinggi badan secara otomatis  dan menampilkan kategori ukuran tubuh sesuai
dengan yang diinginkan. Adapun sedikit kesalahan pengukuran untuk berat badan dan tinggi
badan yang disebabkan oleh pemakai tidak dalam keadaan diam. Dari hasil pengujian
keseluruhan sistem untuk penentuan kategori ukuran tubuh sudah bekerja dengan baik.

Penelitian lain oleh Albert Gifson dan Slamet (2009) dengan judul Sistem Pemantau Ruang
Jarak Jauh Dengan Sensor Passive Infrared Berbasis Mikrokontroler AT89S52 dengan hasil
penciptaan alat pemantau ruang bersensor Passive Infrared berbasis miktokontroller AT89S52
dengan Sensor PIR KC7783R yang digunakan mampu mendeteksi suhu tubuh manusia pada
jarak 1 meter sampai dengan 4 meter, dan  Pada saat sensor PIR mendeteksi adanya manusia,
secara otomatis akan mengirim sinyal high ke Mikrokontroler, Jika tidak sensor akan
berlogika low pada keluarannya.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Eksperimen.
Eksperimen dilakukan dengan menggunakan alat untuk membangun suatu sistem alarm.

Peta Memori Mikrokontroler
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Sebelum membuat Rangkaian alarm tersandi, terlebih dahulu dilakukan pemetaan lokasi
dimana bit – bit untuk menyimpan data dan kode akan ditempatkan. Berikut ini adalah skema
peta memori yang digunakan :

Gambar 1. Peta Memori RAM MCU AT89S51

Lokasi memori dari MCU terdiri dari dua bagian, yakni RAM  dan SFR. RAM digunakan
untuk bit dan byte yang dapat ditulis ulang, sedangkan SFR adalah fungsi khusus. Pada
gambar diatas, gambar di sebelah kiri adalah lokasi memori (RAM) yang digunakan oleh
MCU (micro controler unit AT89S51). Gambar di sebelah kanan adalah Fungsi Register atau
SFR (lokasi “pendaftaran dan penempatan” bit kode dan bit data) yang sudah dikhususkan
untuk perintah (instruction) dari MCU.

Pada gambar di sebelah kiri bawah, terdapat satu blok yang berlokasi di 00H sampai 07H.
Blok tersebut adalah DEFAULT (standar) untuk perintah program dari user. (Tiga blok
diatasnya dapat digunakan apabila rangkaian yang akan dibuat membutuhkan ruang lebih
banyak dan perintah yang lebih kompleks.) Tiga Register digunakan untuk blok kode, yaitu
R2, R3, dan R4. Ruang kosong di kiri atas adalah RAM Serbaguna, yakni Ruang untuk bit
dan byte data. Data tombol dan data password disimpan di ruang ini, yang akan ditempatkan
di bit 31H sampai 36H.

Peta Memori / Display LCD

Setelah mendefinisikan dan menentukan lokasi penyimpanan data, langkah selanjutnya adalah
menentukan lokasi dimana hasil dari pemeriksaan tombol oleh MCU akan ditempatkan di
modul LCD. LCD yang digunakan bertipe 16 x 2, artinya modul LCD memiliki 16 kolom dan
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2 baris. Pada datasheet yang dimiliki oleh modul LCD, berikut ini adalah peta memori pada
RAM LCD :

Gambar 2 Peta Memori Modul LCD

Lokasi pada baris-2 untuk menempatkan hasil pemeriksaan tombol oleh MCU menjadi
password yang ditampilkan ke modul LCD, dimulai dari kolom ke-2 ( 41H ) sampai dengan
kolom ke-7 ( 46H ).

Modul Keypad
Modul ini menggunakan tombol matriks, dengan model 4 x 4 (4 baris dan 4 kolom). Modul
ini tersambung ke Pin (kaki) MCU pada Pin 2.

Gambar 3 Peta Modul Keypad

Berikut ini adalah tata letak dari tombol keypad yang direncanakan :

Tabel 1 Tabel Tombol Keypad

0 1 2 3
P2.4 P2.5 P2.6 P2.7

0 P2.3 1 2 3 A
1 P2.0 4 5 6 B
2 P2.1 7 8 9 C
3 P2.2 0 D
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Alur Program / Flowchart

Setelah menentukan lokasi memori untuk menyimpan data tombol dan menampilkan
password, pembuatan diagram alir untuk program yang akan dimasukkan ke dalam MCU.
Program ini harus berisi data heksadesimal dan memiliki tipe HEX. Program ditulis dengan
bahasa assembler yang telah disesuaikan dengan MCU (optimized language), dengan
perangkat lunak ASM-51 sebagai kompiler atau penerjemahnya.

Alur Program atau Flowchart terdiri dari dua proses, yaitu proses Inisialisasi (deklarasi
variabel, konstanta, dan parameter) ke memori MCU, dan proses Programming (prosedur atau
subrutin). Proses Inisialisasi mendeklarasikan segmen kode, yang menentukan mode eksekusi
dan alamat kode, sedangkan segmen data menentukan lokasi dimana data akan disimpan,
dalam hal ini penulis menentukan lokasi di awali dari 50H.

Inisialisasi dimulai dari memberikan nama alias/nama ganti dari pin – pin modul LCD, yaitu
RS, RW, dan E. Sedangkan Alarm adalah nama untuk komponen bunyi/buzzer. Blok data
(Data Segment) dimulai dari RAM alamat 50h keatas (alamat ini adalah alamat dari RAM
Serbaguna MCU). Sementara untuk Blok Kode (Code Segment) diawali dari 00h yang
berfungsi sebagai interupsi reset dan diakhiri di 0Bh sebagai interupsi timer-0.

MCU selanjutnya memeriksa status pintu. Jika pintu terbuka, MCU memanggil prosedur
inisial_LCD, untuk menampilkan informasi berupa String_1 di LCD, lalu menjalankan
prosedur Tutup_Pintu, dengan durasi eksekusi pintu 5 detik. Setelah prosedur Tutup_Pintu
selesai dijalankan, LCD menampilkan informasi kalimat_2. Apabila masih ada data tombol
yang aktif di memori, maka data tombol tersebut dihapus, dan akan ditampilkan data baru.
Nilai String yang diberikan kepada LCD adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel String untuk LCD

Nama String Kalimat Nama String Kalimat
String_1 String_2 tunggu sejenak

masukan password
String_3
String_4

password benar
password salah

Input password ditampilkan pada baris 2. Karena password telah didefinisikan sebanyak 6
digit, maka lokasi password dimulai dari kolom ke-5 sampai kolom ke-10. Data password
diambil dari lokasi RAM, dimulai dari 41h sampai 46h. Berikut ini adalah ilustrasinya :

Tabel 3. Penempatan isi memori RAM ke memori LCD

M a s u k a n p a s s w o r d
x x x x x x

40 41 42 43 44 45 46 47

LCD

RAM
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HASIL & PEMBAHASAN

Ketika Rangkaian dihidupkan, pertama kali MCU akan membaca (meng-inisialisasi) port dari
masing – masing komponen. MCU memeriksa kondisi awal seluruh komponen, dan pertama
kali mematikan alarm dan lampu yang berkedip. Jika  mendeteksi pintu terbuka, MCU akan
menampilkan informasi ke LCD berupa kalimat ‘tunggu sejenak’. MCU menjalankan rutin
program (prosedur) untuk menutup pintu. Kemudian akan menampilkan informasi kepada
pemakai di LCD untuk memasukkan password sebanyak 6 digit. Selama tombol tidak ditekan,
MCU akan menunggu.

Ketika tombol pada keypad ditekan, MCU menjalankan prosedur pemeriksa tombol untuk
menguji apakah data tombol yang dimasukkan cocok dengan data tombol di memori. Jika
data tersebut valid/cocok, MCU akan menampilkan informasi di LCD bahwa password yang
diberikan adalah benar, kemudian MCU menjalankan prosedur buka pintu. Sebaliknya,
apabila data tombol yang diberikan tidak cocok dengan data tombol di memori MCU, akan
tampil informasi di LCD bahwa password yang diberikan salah, dan keluar bunyi alarm
disertai lampu yang berkedip. Selama proses pintu terbuka, maupun password salah, MCU
menunggu apakah tombol Reset ditekan. Jika tombol ditekan, maka proses akan berulang
kembali ke prosedur mematikan alarm dan lampu sampai rangkaian dimatikan.

Ketika tombol pada keypad ditekan, MCU menjalankan prosedur pemeriksa tombol untuk
menguji apakah data tombol yang dimasukkan cocok dengan data tombol di memori. Jika
data tersebut valid/cocok, MCU akan menampilkan informasi di LCD bahwa password yang
diberikan adalah benar, kemudian MCU menjalankan prosedur buka pintu. Sebaliknya,
apabila data tombol yang diberikan tidak cocok dengan data tombol di memori MCU, akan
tampil informasi di LCD bahwa password yang diberikan salah, dan keluar bunyi alarm
disertai lampu yang berkedip. Selama proses pintu terbuka, maupun password salah, MCU
menunggu apakah tombol Reset ditekan. Jika tombol ditekan, maka proses akan berulang
kembali ke prosedur mematikan alarm dan lampu sampai rangkaian dimatikan.

SIMPULAN & SARAN

SIMPULAN :
1. Rangkaian Alarm AT89S51 membutuhkan tegangan sebesar ± 9 Volt untuk dapat

beroperasi, sedangkan mikrokontrolernya sendiri membutuhkan tegangan sebesar ± 5 Volt
. Jika melebihi dari batasan itu, mikrokontroler akan mati, sedangkan komponen pada
Rangkaian Alarm AT89S51 akan hangus.

2. Pada proses pintu membuka dan menutup, bila sistem alarm gagal, maka dapat
menggunakan alternatif,yaitu dengan membuka dan menutup pintu secara manual.

3. Dalam Rangkaian Alarm AT89S51 ini, dapat ditambahkan modul memori luar, sehingga
rangkaian dapat menyimpan password yang tersimpan di dalam memori data
Mikrokontroler AT89S51, dan jika memori data hilang, dapat mengambil data dari memori
luar yang dimiliki user.

4. Rangkaian Alarm AT89S51 ini dapat pula ditambahkan dengan sistem barkode atau
inframerah dengan kartu chip, sehingga keamanan pintu dapat lebih terjamin Setelah
memasukkan password, user dapat menggunakan kartu untuk melengkapi input password.
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SARAN
1. Dalam Rangkaian Alarm AT89S51 ini, dapat ditambahkan modul memori luar, sehingga

rangkaian dapat menyimpan password yang tersimpan di dalam memori data
Mikrokontroler AT89S51, dan jika memori data hilang, dapat mengambil data dari memori
luar yang dimiliki user.

2. Rangkaian Alarm AT89S51 ini dapat pula ditambahkan dengan sistem barkode atau
inframerah dengan kartu chip, sehingga keamanan pintu dapat lebih terjamin Setelah
memasukkan password, user dapat menggunakan kartu untuk melengkapi input password.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan model
penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih baik lagi
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ABSTRACT
The aim of the research is to evaluate the  implementation of the  format  of  financial
recording and reporting on Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Sukoharjo with Permendagri No. 21 Tahun 2011 and the obstacles in its implementation. The
systems itself has elements that can be analyzed is organizational  structure, accounting
records, accounting  records  procedures, and documents format. The  analysis  technique
used  is  a qualitative descriptive analysis technique that provides a description of BPMPP’s
accounting information system. The results showed many obstacles in the implementation of
the Public Sector Accounting Information System in BPMPP.   Beside,  the implementations
of public sector accounting information system are not fully in appropriate with the
regulation regarding to the organizational  structure, accounting  records, accounting
records  procedures, and documents format so  that  some improvement of job description,
accounting software  improvements, license software  improvements, and documents format
improvements.
Keywords:  Accounting  Information  System, Cash Flow System

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPMPP Kabupaten Sukoharjo, apakah telah sesuai
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta kendala-
kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya. Unsur-unsur yang dianalisis meliputi :
struktur organisasi, catatan akuntansi, prosedur, serta bukti dan formulir. Teknik analisis yang
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang
Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPMPP Kabupaten
Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa penerapan SIA Penerimaan dan
Pengeluaran Kas pada BPMPP Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya sesuai  dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena masih menemui
beberapa kendala dalam struktur organisasi, catatan akuntansi, prosedur, serta bukti dan
formulir, sehingga diperlukan perbaikan dalam pembagian tugas, penyempurnaan
software/aplikasi keuangan, penyempurnaan software/aplikasi perizinan, serta
penyempurnaan dalam kelengkapan format dokumen yang digunakan.
Kata kunci : SIA, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas
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PENDAHULUAN
Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan daerah adalah mutlak untuk

mencapai pemerintahan yang bersih. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan good government dan
clean governance. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah wajib menyusun laporan
keuangan pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
Dengan diterapkannya program desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah diberikan hak
otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga daerah mendapatkan hak untuk
memperoleh sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari
Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak
untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
serta sumber-sumber pembiayaan.

Untuk itulah pemerintah daerah harus mampu membangun sebuah sistem pengelolaan
keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang mampu menunjang program reformasi
manajemen pemerintah demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah
satu penjabaran operasional program reformasi birokrasi dapat ditemui pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemendagri, 2011).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mulai menerapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah sejak tahun 2007. Meskipun belum dapat melaksanakan dengan sempurna
tetapi terus mengadakan perbaikan – perbaikan dalam penerapannya agar sesuai dengan
standar peraturan yang berlaku.Mulai tahun 2008 telah menggunakan aplikasi komputer
dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, misalnya : SIP-KD (Sistem
Informasi Keuangan Daerah), SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah), dan Sirenja
(Sistem Informasi Perencanaan Daerah). Namun masih ada pengelolaan keuangan daerah
yang dilaksanakan dengan manual, hal itu dikarenakan tidak tepatnya aplikasi yang ada
dengan kebutuhan pengguna di lapangan.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo. Dalam manajemen keuangannya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kabupaten Sukoharjo telah mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meski demikian masih ditemui banyak
kendala dan kekurangan dalam penerapannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPMPP Kabupaten Sukoharjo, apakah
telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta
kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian tentang laporan keuangan daerah masih sangat terbatas. Antara lain dilakukan
oleh Rinus Yohan Patbrian Ngepek (Ngepek, 2012) melakukan penelitian pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Barito
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Timur, dari hasil penelitian terlihat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi sektor publik
pada BAPPEDA Kabupaten Barito Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No
59 Tahun 2007 dan PP No 24 Tahun 2005. Ada beberapa kendala dalam penerapan yang
terkait struktur organisasi, catatan akuntansi, prosedur, serta bukti dan formulir. Hal tersebut
membutuhkan perbaikan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
dokumentasi prosedur yang lebih jelas dan terperinci, serta perbaikan untuk format dokumen
yang digunakan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif

dan merupakan studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang
dialami oleh subyek penelitian secara menyeluruh dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata
dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan hanya ada satu responden
saja yaitu BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder,
yang berupa dokumentasi dokumen, formulir, dan bentuk dokumentasi lain yang berhubungan
dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas tahun anggaran 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah sejak tahun 2007. Meskipun belum dapat melaksanakan dengan sempurna
tetapi terus mengadakan perbaikan-perbaikan dalam penerapannya agar sesuai dengan standar
peraturan yang berlaku. Mulai tahun 2008 telah menggunakan aplikasi komputer dalam
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, misalnya : SIP-KD (Sistem Informasi
Keuangan Daerah), SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah), dan Sirenja (Sistem
Informasi Perencanaan Daerah). Namun masih ada pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan dengan manual, hal itu dikarenakan tidak tepatnya aplikasi yang ada dengan
kebutuhan pengguna di lapangan. Adanya perbedaan persepsi dan kriteria dalam klasifikasi
atau penggolongan belanja atau aset menjadi salah satu sebabnya.

Software ini pada awalnya hanya menghasilkan hasil akhir berupa Laporan Realisasi
Anggaran dalam bentuk Laporan SPJ-Fungsional saja. Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam menyusun dokumen-dokumen keuangan masih dalam format manual,
sehingga tampilannya tidak bisa seragam antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dan masih
jauh dari standar yang ditetapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penyempurnaan sistem
terus dilakukan baik dengan penambahan fungsi dalam software maupun dengan mengadakan
pendidikan dan pelatihan bagi staf pengguna software tersebut pada tiap SKPD di Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo. Penyempurnaan software dapat dilihat dari semakin lengkapnya
laporan yang dapat disusun dengan menggunakan aplikasi software tersebut. Kalau pada
tahun-tahun sebelumnya hanya bisa untuk menyusun SPJ-Fungsional saja, maka sekarang
dengan aplikasi software tersebut kita menyusun beberapa laporan keuangan sekaligus.

Hasil Penelitian
Menurut Indra Bastian (Bastian, Akuntansi Sektor Publik, 2007) Analisis Sistem

Informasi Akuntansi sektor Publik meliputi analisis terhadap :
1. Struktur organisasi
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2. Catatan akuntansi
3. Prosedur
4. Bukti dan Formulir

Sehingga secara ringkas analisis sistem informasi sektor publik untuk sistem penerimaan
dan pengeluaran kas pada BPMPP Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis SIA pada BPMPP
Unsur yang dianalisis Permendagri 21/2011 tentang

Perubahan Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada BPMPP
Kabupaten Sukoharjo

Evaluasi

1. Struktur organisasi Pengguna Anggaran Plt. Kepala BPMPP sesuai

Kuasa Pengguna Anggaran Tidak Ada Sesuai*

PPK-SKPD Ka. Sub. Bag. Keuangan sesuai

PPTK Sekretaris BPMPP sesuai

Bendahara Penerimaan Staf  Keuangan sesuai

Bendahara Pengeluaran Staf  Keuangan sesuai

Unit Kerja Bidang-bidang pada BPMPP sesuai

2. Catatan akuntansi 1. Buku jurnal penerimaan dan
pengeluaran kas
Atribut jurnal penerimaan kas
meliputi : judul, kolom
tanggal, kolom nomor
(STS/bukti lain), kolom kode
rekening, kolom uraian,
kolom referensi, kolom
jumlah, kolom akumulasi
jumlah, dan otorisasi.

Atribut format jurnal
pengeluaran kas meliputi :
kolom tanggal, kolom nomor
(SP2D/Nota Debet/bukti lain),
kolom kode rekening, kolom
uraian, kolom referensi,
kolom jumlah, kolom
akumulasi jumlah, dan
otorisasi.

2. Buku Besar
Atribut format Buku Besar
yaitu : judul, kolom tanggal,

1. Buku  SPJ-Pendapatan
Fungsional
Atribut SPJ-Pendapatan
Fungsional meliputi : judul,
kolom kode rekening, kolom
uraian, kolom jumlah
anggaran (dalam satu tahun
anggaran), kolom penerimaan
(realisasi anggaran), kolom
sisa anggaran yang belum
terealisasi, dan otorisasi.

Atribut format SPJ-Belanja
Fungsional  meliputi : judul,
kolom kode rekening, kolom
uraian kolom jumlah
anggaran, kolom jumlah
belanja, kolom akumulasi
belanja, kolom sisa pagu
anggaran, dan otorisasi.

2. Buku Besar
Untuk penerimaan disebut :

Sesuai*
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kolom uraian, kolom
referensi, kolom debet, kolom
kredit, kolom saldo, dan
otorisasi.

3. Buku Besar Pembantu
Atribut format Buku Besar
Pembantu yaitu : judul, kolom
tanggal, kolom nomor bukti,
kolom uraian, kolom
referensi, kolom debet, kolom
kredit, kolom saldo, dan
otorisasi.

Disebut Buku Rekapitulasi
Penerimaan . Atributnya :
judul, kolom kode rekening,
uraian, tanggal terima, No.
Bukti, jumlah, dan otorisasi.

untuk belanja disebut Buku
Rekapitulasi Pengeluaran Per
Rincian Obyek Atributnya :
judul, kolom  Nomor  BKU
(Buku Kas Umum), jumlah
pengeluaran, Akumulasi
pengeluaran, dan otorisasi.

3. Buku Besar Pembantu.
Disebut Buku Pembantu Per
Rincian Obyek Penerimaan

Atributnya : judul, kolom
nomor, kolom tanggal setor,
kolom nomor STS/bukti
penerimaan lain, kolom
jumlah, dan otorisasi.

Sesuai*

Sesuai*

Unsur yang dianalisis

Permendagri 21/2011 tentang
Perubahan Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada BPMPP
Kabupaten Sukoharjo

Evaluasi

3. Prosedur

a. Penerimaan
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- Fungsi terkait Fungsi akuntansi pada PPK-
SKPD

Fungsi akuntansi pada PPK-
SKPD

sesuai

- Dokumen 1. Surat Ketetapan Pajak
Daerah;

2. Surat Ketetapan Retribusi;
3. Surat Tanda Setoran (STS);
4. Bukti Transfer;
5. Nota kredit bank;
6. Buku jurnal penerimaan kas;
7. Buku besar;
8. Buku besar pembantu.

1. Surat Setoran ;
2. Surat Tanda Setoran (STS);
3. Register Surat Tanda Setoran;
4. Tanda Bukti Pembayaran;
5. Register Tanda Bukti

Penerimaan;
6. Buku Pendapatan Harian;
7. Buku Kas Umum (BKU);
8. SPJ Pendapatan Fungsional;
9. B

uku Pembantu Per Rincian
Obyek Penerimaan;

10. Buku Rekapitulasi
Penerimaan.

Tidak
sesuai
(karena
tidak ada
SKRD

/SKPD)

- Laporan yang
dihasilkan

1. Laporan Realisasi Anggaran
(pendapatan, belanja,dan
pembiayaan)

2. Neraca SKPD (aset,
kewajiban, dan ekuitas).

3. Catatan atas Laporan
Keuangan (tujuan laporan,
kebijakan keuangan, ikhtisar
capaian kinerja, kebijakan
akuntansi, penjelasan pos-pos
keuangan, dan informasi non-
keuangan SKPD).

1. Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah

2. Neraca SKPD (aset,
kewajiban, dan ekuitas).

3. Catatan atas Laporan
Keuangan (tujuan laporan,
kebijakan keuangan, ikhtisar
capaian kinerja, kebijakan
akuntansi, penjelasan pos-pos
keuangan, dan informasi non-
keuangan SKPD).

Sesuai

- Uraian prosedur 1. PPK-SKPD atas dasar bukti
transaksi mencatat
penerimaan kas ke dalam
jurnal penerimaan kas ,
disertai uraian rekening lawan
asal penerimaan tersebut.

2. Bukti penerimaan kas
dimaksud yaitu :
a. Surat Tanda Setoran;
b. Bukti Transfer;
c. Nota kredit; dan
d. Bukti penerimaan lainnya.

3. PPK-SKPD secara periodik
atau berkala melakukan
posting ke Buku Besar.

4. PPK-SKPD membuat buku
besar pembantu yang
berfungsi sebagai rincian dan
kontrol terhadap buku besar.

5. Pencatatan ke jurnal
Penerimaan kas, buku besar,
dan buku besar pembantu
oleh fungsi akuntansi pada
PPK-SKPD.

1. Bendahara Penerimaan
atas dasar bukti penerimaan
menyusun Register Tanda
Setoran.

2. Bukti penerimaan kas
dimaksud yaitu :
a. Surat Setoran ;
b. Surat Tanda Setoran

(STS);
c. Tanda Bukti Pembayaran;

3. Bendahara Penerimaan
menyusun Register Tanda
Setoran secara berkala sesuai
STS yang ada dan
memposting ke Buku Kas
Umum;

4. Bendahara Penerimaan
melakukan posting ke Buku
Rekapitulasi Penerimaan tiap
seminggu sekali;

5. Bendahara Penerimaan
menyusun Buku Pembantu
Per Rincian Obyek
Penerimaan.

Sesuai

Permendagri 21/2011 tentang
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Unsur yang dianalisis Perubahan Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada BPMPP
Kabupaten Sukoharjo

Evaluasi

5. Pencatatan ke dalam SPJ-
Pendapatan Fungsional,
Buku Rekapitulasi
Penerimaan,  Buku
Pembantu Per Rincian
Obyek Penerimaan
dilaksanakan oleh fungsi
akuntansi pada PPK-SKPD
dalam hal ini Bendahara
Penerimaan.

b. Pengeluaran

- Fungsi terkait Fungsi akuntansi pada PPK-
SKPD

Fungsi akuntansi pada PPK-
SKPD

Sesuai

- Dokumen 1. Surat Perintah Pencairan
Dana;

2. Nota debet bank;
3. Surat Perintah Membayar;
4. Surat Penyediaan Dana;
5. Kuitansi Pembayaran dan

bukti tanda terima;
6. Buku Jurnal Pengeluaran Kas;
7. Buku Besar;
8. Buku Besar Pembantu;

1. Surat Penyediaan Dana;
2. Surat Permohonan

Pembayaran;
3. Surat Perintah Membayar;
4. Nota Debet bank (Slip

Penarikan Tabungan);
5. Surat Perintah Pencairan

Dana;
6. Kuitansi Pembayaran dan

bukti tanda terima (Tanda
Bukti Pembayaran dilampiri
kuitansi asli);

7. SPJ-Belanja Fungsional;
8. Buku Rekapitulasi

Pengeluaran Per- Rincian
Obyek);

9. Buku Besar Pembantu;
10. Buku Pajak PPN/PPh.

Sesuai

- Laporan yang
dihasilkan

1. L
aporan Realisasi Anggaran

2. N
eraca SKP

3. C
atatan atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca SKPD
3. Catatan atas Laporan

Keuangan

Sesuai

- Uraian prosedur 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-
SKPD berdasarkan bukti
transaksi pengeluaran kas
mencatat ke dalam jurnal
pengeluaran kas disertai
uraian rekening belanja.

1. Fungsi Akuntansi pada PPK-
SKPD berdasarkan bukti
transaksi pengeluaran kas
mencatat ke dalam Buku Kas
Umum Bendahara
Pengeluaran dan SPJ-Belanja
Fungsional.

Sesuai

2. Bukti transaksi pengeluaran
kas mencakup antara lain :
a. Surat Perintah Pencairan

Dana

2. Bukti transaksi pengeluaran
kas mencakup antara lain :

a. Surat Perintah Pencairan
Dana beserta lampiran
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b. Bukti transfer
c. Bukti pengeluaran lainnya

SPD.
b. Tanda Bukti Pembayaran
c. Kwitansi/nota asli

Unsur yang dianalisis

Permendagri 21/2011
tentang Perubahan

Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada
BPMPP Kabupaten

Sukoharjo

Evaluasi

3. Fungsi akuntansi
SKPD secara periodik
melakukan posting ke
buku besar.

4. Jika dianggap perlu,
fungsi akuntansi dapat
membuat buku
pembantu sebagai
kontrol terhadap buku
besar.

5. Pencatatan kas ke
dalam buku jurnal
pengeluaran kas, buku
besar, dan buku besar
pembantu dilakukan
oleh fungsi akuntansi
PPK-SKPD sesuai
dengan tugas dan
fungsi yang telah
ditetapkan dalam
ketentuan yang
berlaku.

3. Fungsi akuntansi
SKPD melakukan
posting ke Buku
Rekapitulasi
Pengeluaran Per
Rincian Obyek

4. Penyusunan SPJ-
Belanja Fungsional
SKPD yang
merupakan laporan
realisasi anggaran
dalam bulan berjalan.

5. P
encatatan kas ke dalam
SPJ-Belanja
Fungsional, Buku Kas
Umum, Buku
Rekapitulasi
Pengeluaran Per
Rincian Obyek, dan
Buku Pajak dilakukan
oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD,
dan diverifikasi  PPK-
SKPD.

4. Bukti dan formulir

a. SPJ Penerimaan Kas

- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran
duplikasi dalam
pengumpulan data

Ada Ada sesuai

- Sederhana dan
ringkas

Ada Ada sesuai

- Unsur internal check Ada Ada sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai
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- Nomor identifikasi
dokumen

Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Pencetakan garis
dokumen

Ada Ada sesuai

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai

b.SP2D

- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran duplikasi
dalam pengumpulan data

Ada Ada sesuai

- Sederhana dan ringkas Ada Ada sesuai

- Unsur internal check Ada Ada sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor identifikasi
dokumen

Ada Ada sesuai

Unsur yang dianalisis

Permendagri 21/2011
tentang Perubahan

Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada
BPMPP Kabupaten

Sukoharjo

Evaluasi

- Pencetakan garis dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai

c. SPP

- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran duplikasi
pengumpulan data

Ada Ada sesuai

- Sederhana dan ringkas Ada Ada sesuai
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- Unsur internal check Ada Ada sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor identifikasi
dokumen

Ada Ada sesuai

- Pencetakan garis dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai

d. SPM

- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran duplikasi
dalam pengumpulan data

Ada Ada sesuai

- Sederhana dan ringkas Ada Ada sesuai

- Unsur internal check Ada Ada sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor identifikasi
dokumen

Ada

Ada sesuai

- Pencetakan garis dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai

e. Surat Setoran

- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran duplikasi
dalam pengumpulan data

Ada Ada sesuai
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- Sederhana dan ringkas Ada Ada sesuai

- Unsur internal check sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor identifikasi
dokumen

Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Pencetakan garis dokumen Ada Ada sesuai

Unsur yang dianalisis

Permendagri 21/2011
tentang Perubahan

Kedua Atas
Permendagri 13/2006

Implementasi pada
BPMPP Kabupaten

Sukoharjo

Evaluasi

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai

f. SPD (Surat Penyediaan
Dana )
- Tembusan Ada Ada sesuai

- Penghindaran duplikasi
dalam pengumpulan data

Ada Ada sesuai

- Sederhana dan ringkas Ada Ada sesuai

- Unsur internal check Ada Ada sesuai

- Nama dan Alamat
perusahaan

Ada Ada sesuai

- Nama dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor identifikasi
dokumen

Ada Ada sesuai

- Pencetakan garis dokumen Ada Ada sesuai

- Nomor urut tercetak Ada Ada sesuai

- Pengisian tanda  atau x Ada Tidak ada Tidak sesuai

- Dokumen ganda Ada Ada sesuai

- Pembagian zona Ada Ada sesuai
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan SIA penerimaan dan pengeluaran kas

pada BPMPP belum sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada unsur yang tidak sama persis antara pedoman
dalam permendagri dengan implementasi di BPMPP Sukoharjo, tetapi hal tersebut
dikategorikan sesuai (bertanda*). Hal tersebut karena ada perbedaan karakteristik pada tiap
SKPD yang berpengaruh terhadap sistem yang digunakan. Tetapi hal tersebut tidak menyalahi
pedoman aturan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SIA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kendala-Kendala Penerapan SIA pada BPMPP
Unsur yang dianalisis Kendala yang dihadapi Alternatif Pemecahan Masalah

1. Struktur
organisasi

Pembagian tugas belum sesuai tugas
pokok dan fungsi yang benar.

Memperbaiki sistem penataan SDM.

2. Catatan
akuntansi

Software yang ada belum bisa memenuhi
semua kebutuhan yang diperlukan.

Penyempurnaan sistem aplikasi
keuangan yang dibangun agar lebih
sesuai dengan kebutuhan

3. Prosedur Belum adanya SKRD, hanya berdasarkan
lembar perhitungan retribusi, jadi belum
ada kekuatan hukum.

Penyempurnaan sistem aplikasi
perizinan, agar lebih efektif dan
efisien.

4. Bukti dan
formulir

Bukti dan formulir yang digunakan
sebagian besar tidak ada penomoran
tercetak dan tidak ada  tanda checkmark.

Memperbaiki format bukti dan
formulir dengan nomor urut tercetak
dan mengharuskan adanya paraf
koordinasi untuk verifikasi dokumen
yang digunakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa penerapan SIA Penerimaan dan Pengeluaran Kas
pada BPMPP Kabupaten Sukoharjo masih menemui beberapa kendala terkait dengan struktur
organisasi, catatan akuntansi, prosedur, serta bukti dan formulir. Sehingga dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa  penerapan SIA Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPMPP
Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penelitian selanjutnya
diharapkan tidak hanya pada sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
saja, tapi meliputi keseluruhan sistem yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah
yang meliputi : sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, sistem
akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan sistem akuntansi selain kas. Penelitian pada
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SKPD sejenis pada beberapa daerah juga akan membantu memberikan gambaran yang lebih
lengkap tentang penerapan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.

Kemendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta.

Ngepek, R. Y. (2012). Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik Penerimaan Dan
Pengeluaran Kas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Timur.
Program Studi Akuntansi FEB-UKSW.

(2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Indonesia.

(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 697

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI,  PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

1Tri Maryani
2Anita Wijayanti

3Endang Masitoh W

1Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Batik Surakarta
trimaryani0@gmail.com

2Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Batik Surakarta
3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Batik Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding of accounting, accounting
information system utilization, and compensation to employee performance. The study
population includes all employees of PT. Indaco Color World Karanganyar. The sample used
in this study were 89 people staff the office of PT. Indaco Color World Karanganyar in 2016.
Sampling using purposive sampling method. Testing the hypothesis of this study using
multiple linear regression test. The results showed that: 1) An understanding of accounting
does not affect the performance of employees, 2) Utilization of accounting information
systems affect the performance of the employe, 3) Compensation effect on employee
performance.

Keywords : employee performance, accounting information systems, compensation
.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan
sistem informasi akuntansi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Populasi penelitian
ini meliputi seluruh karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 89 orang staff kantor PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar pada
tahun 2016. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengujian
hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1) Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan,
2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 3)
Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci : kinerja karyawan, sistem informasi akuntansi, kompensasi

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pengetahuan akuntansi sangatlah penting bagi seorang karyawan suatu organisasi atau
perusahaan karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, karyawan mempunyai
pengetahuan yang berbeda-beda. Rendahnya kualitas laporan juga dapat disebabkan oleh
penerapan sistem informasi akuntansi belum optimal. Sistem informasi akuntansi merupakan
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bagian yang terkait dengan peran teknologi informasi. Perpaduan antara pengetahuan
akuntansi dan sistem informasi dapat menghasilkan suatu sistem informasi baru yang fokus
mengatur bidang akuntansi.Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi
merupakan sumberdaya bagi organisasi, dimana informasi tersebut dapat mendukung
manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk mewujudkan informasi akuntansi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan juga harus memperhatikan
kompensasi yang layak untuk diberikan kepada karyawannya sebagai motivasi dan wujud
apresiasi terhadap kinerja karyawannya.
Hasil penelitian terdahulu,Yuliani et.al(2010) menyatakan bahwapemahaman akuntansi,
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit
berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.Sedangkan hasil penelitian Dito (2010)menyatakan bahwa : 1. Kompensasi
berpengaruh   positif dan signifikan terhadap motivasi, 2. Kompensasi dan motivasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Berdasarkan penelitian di atas, penulis mencoba untuk mengganti variabel peran audit internal
yang terdapat dalam penelitian Yuliani et.al (2010) dengan variabel kompensasi pada
penelitian Dito (2010) agar memperoleh hasil yang lebih beragam. Oleh karena itu, penulis
tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan”.
Perumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kinerja
karyawan?, 2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja
karyawan?, 3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan?
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian  ini  adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi
terhadap kinerja karyawan, 2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi
akuntansi terhadap kinerja karyawan, 3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap
kinerja karyawan.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang di kuantifikasikan penelitian yang berupa
deskripsi/gambaran yang dikuantifikasikan dengan menggunakan skala likert 1 s/d 5 agar
menjadi data numerikal (angka) sehingga dapat diolah dengan metoda statistika.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini ada 2 (dua) yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel
independen terdiri dari pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan
kompensasi.  Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja karyawan.
Sumber Data dan Responden
Sumber data dalam penelitianini adalah data primer (yang diperoleh secara langsung dari
responden dengan menyebarkan kuesioner). Responden dalam penelitian ini adalah
karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar.
Populasi dan Sampling
Populasi  penelitian ini adalah semua karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar.
Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah staff kantor PT. Indaco
Warna Dunia Karanganyar. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah
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purposive sampling dengan kriteria : telah terdaftar sebagai staff kantor di PT. Indaco
Warna Dunia pada tahun 2016.
Instrumen Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada staff kantor PT.
Indaco Warna Dunia Karanganyar untuk diisi di tempat dan tidak diperkenankan untuk
dibawa pulang.
Metode Analisis Data
Olah data menggunakan SPSS 17. Data dianalisis dengan menggunakan uji instrumen, uji
asumsi klasik dan uji hipotesis (regresi berganda). Uji instrumen dilakukan dengan uji
validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesisi
menggunakan uji t.Langkah-langkah uji hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:
Uji H1
1) Merumuskan hipotesis

H0 : Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
H1 :Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

2) Menentukan t hitung dan signifikansi
3) Menentukan t tabel

4) Kriteria pengujian :
a) Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
b) Jika - t hitung< - t tabel, maka H0 ditolak

5) Membuat kesimpulan.
Uji H2
1) Merumuskan hipotesis

H0 : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
H2 :Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

2) Menentukan t hitung dan signifikansi
3) Menentukan t tabel

4) Kriteria pengujian :
a) Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
b) Jika - t hitung< - t tabel, maka H0 ditolak

5) Membuat kesimpulan.
Uji H3
1) Merumuskan hipotesis

H0 : Kompensasi tidak berpengaruh terhadap  kinerja  karyawan.
H3 :Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja  karyawan.

2) Menentukan t hitung dan signifikansi
3) Menentukan t tabel

4) Kriteria pengujian :
a) Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
b) Jika - t hitung< - t tabel, maka H0 ditolak

5) Membuat kesimpulan.

HASIL DANPEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem
informasi akuntansi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Responden yang dipilih

Tabel 1
Tingkat Pengumpulan Kuesioner

Keterangan Jumlah %
Total kuesioner yang disebarkan 100 100%
Total kuesioner yang tidak terkumpul kembali 6 6%
Total kuesioner yang terkumpul kembali 94 94%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah 5 5%
Total kuesioner yang dapat diolah 89 89%

Sumber : Lampiran 2
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dalam penelitian ini adalah Staff kantor PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yang masih
aktif bekerja pada tahun 2016. Kuesionerdiberikan langsung kepadarespondendantidak
diperbolehkandibawapulang. Tingkat pengumpulan kuesioner dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Berdasarkan tabel 1 di atas, peneliti menyebarkan 100 kuesioner kepada staff kantor PT.
Indaco Warna Dunia Karanganyar. Tidak semua kuesioner yang disebar terkumpul kembali.
Dari 100 kuesioner yang disebar, ada 6 kuesioner yang tidak kembali (5%), sehingga
kuesioner yang kembali sejumlah 94 kuesioner (94%). Setelah di periksa, terdapat 5 kuesioner
yang tidak bisa diolah karena datanya tidak lengkap (5%). Jadi, total kuesioner yang dapat
diolah sebanyak 89 kuesioner atau sebesar 89%. Dengan demikian, sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 89 staff kantor PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yang
masih bekerja pada tahun 2016. Rincian sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel
2 dibawah ini:

Berdasarkan tabel 2 diatas, jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 89
orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Sampel berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (36%), sedangkan perempuan

sebanyak 57 orang (64%) sehingga mayoritas sampel penelitian ini berjenis kelamin
perempuan.

2. Sampel yang berusia antara 21 – 25 tahun sebanyak 37 orang (42%), 26 – 30 tahun
sebanyak 40 orang (45%), 31 – 35 tahun sebanyak 10 orang (11%), 36 – 40 tahun ada 1
orang (1%), dan lebih dari 40 tahun ada 1 orang (1%) sehingga mayoritas sampel
penelitian ini berusia antara 26 – 30 tahun.

3. Sampel yang memiliki pendidikan terakhir SMA/K sebanyak 23 orang (26%), D3
sebanyak 2 orang (2%), dan Sarjana sebanyak 64 orang (72%) sehingga mayoritas sampel
penelitian ini memiliki pendidikan terakhir Sarjana.

4. Sampel yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 15 orang (17%), antara 1 –
3 tahun sebanyak 42 orang (47%), antara 3 – 5 tahun sebanyak 17 orang (19%), dan di atas
5 tahun sebanyak 15 orang (17%) sehingga mayoritas sampel penelitian ini memiliki masa
kerja antara 1 -3 tahun.

Tabel 2
Sampel Penelitian

No. Keterangan Kriteria Jumlah Sampel %
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 32 Orang 36%

Perempuan 57 Orang 64%
2 Usia 21 - 25 tahun 37 Orang 42%

26 - 30 tahun 40 Orang 45%
31 - 35 tahun 10 Orang 11%

36 - 40 tahun 1 Orang 1%

> 41 tahun 1 Orang 1%
3 Pendidikan Terakhir SMA/K 23 Orang 26%

D3 2 Orang 2%

Sarjana 64 Orang 72%
4 Masa Kerja < 1 tahun 15 Orang 17%

1 - 3 tahun 42 Orang 47%
3 - 5 tahun 17 Orang 19%

> 5 tahun 15 Orang 17%
Sumber : Lampiran 2
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Hasil Analisis Data
Hasil Uji Instrumen (Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)
Uji validitas dan reliabilitas banyak digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang
menggunakan skala, kuesioner, atau angket. Uji validitas dilakukan dengan cara
membandingkan nilai korelasi dengan nilai r tabel (Pearson Product Moment). Jika nilai
koefisiennya positif dan lebih besar daripada r tabel (Pearson Product Moment), maka item
tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel Aktiva dapat dilihat pada
tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Sumber : Lampiran 4

Korelasi r tabel Keputusan
Cronbach

Alpha
Standar Keputusan

Pemahaman Akuntansi
X1.1 0,435 0,206 Valid 0,914 > 0,8 Reliabel
X1.2 0,528 0,206 Valid 0,912 > 0,8 Reliabel
X1.3 0,495 0,206 Valid 0,912 > 0,8 Reliabel

X2.1 0,519 0,206 Valid 0,912 > 0,8 Reliabel
X2.2 0,540 0,206 Valid 0,911 > 0,8 Reliabel
X2.3 0,704 0,206 Valid 0,907 > 0,8 Reliabel
X2.4 0,615 0,206 Valid 0,909 > 0,8 Reliabel
X2.5 0,665 0,206 Valid 0,908 > 0,8 Reliabel

X3.1 0,586 0,206 Valid 0,910 > 0,8 Reliabel
X3.2 0,629 0,206 Valid 0,909 > 0,8 Reliabel
X3.3 0,672 0,206 Valid 0,908 > 0,8 Reliabel
X3.4 0,648 0,206 Valid 0,909 > 0,8 Reliabel
X3.5 0,577 0,206 Valid 0,911 > 0,8 Reliabel

Y.1 0,678 0,206 Valid 0,908 > 0,8 Reliabel
Y.2 0,613 0,206 Valid 0,910 > 0,8 Reliabel
Y.3 0,564 0,206 Valid 0,911 > 0,8 Reliabel
Y.4 0,539 0,206 Valid 0,911 > 0,8 Reliabel
Y.5 0,612 0,206 Valid 0,909 > 0,8 Reliabel

Pemanfaatan SIA

Kompensasi

Kinerja Karyawan

Variabel
Validitas Reliabilitas

Berdasarkan tabel 3 di atas,dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian
ini dinyatakan valid dan reliabel karena memiliki nilai korelasi di atas r tabel dan nilai
Cronbach Alpha kelima item di atas 0,8.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian
ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan populasidata. Uji normalitas data dalam penelitian
ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov Test. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel
4 di bawah ini :
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Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Lampiran 5

Variabel Sig. (2-tailed) Standar Kesimpulan
Pemahaman Akuntansi 0,086 0,05 Data Terdistribusi Normal
Pemanfaatan SIA 0,063 0,05 Data Terdistribusi Normal
Kompensasi 0,071 0,05 Data Terdistribusi Normal
Kinerja Karyawan 0,092 0,05 Data Terdistribusi Normal

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai signifikansi ketiga variabel (pemahaman akuntansi,
pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompensasi) lebih besar daripada 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Autokorelasi
Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) pada sebuah
model regresi linear. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji
Durbin-Watson (DW test), nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel. Hasil Uji
Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : Lampiran 5

DW dU 4-dU Notasi Keputusan
1,849 1,7254 2,2746 dU < DW < 4-dU Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan tabel 5 di atas, nilai DW dari output adalah 1,849. Untuk nilai dL dan dU dapat
dilihat dari DW tabel (lampiran 8) pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 89 dan k
(jumlah variabel independen) = 3, maka nilai dL yang diperoleh adalah 1,5863 dan dU adalah
1,7254. Jadi nilai 4 - dU = 2,2746 dan 4 - dL = 2,4137. Hal ini berarti nilai DW terletak antara
dU dan 4 - dU (1,7254 < 1,849 < 2,2746), artinya tidak terjadi autokorelasi antar variabel
bebas.

Hasil Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Uji
multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan value–inflating factor (VIF).
Nilai yang digunakan untuk tolerance value adalah 0,10 dan VIF lebih kecil atau kurang dari
dari 10. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilaiVIFvariabel pemahaman akuntansi,
pemanfaatan sistem infomasi akuntansi, dan kompensasi kurang dari 10, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Lampiran 5

Variabel VIF Standar Keputusan
Pemahaman Akuntansi 1,249 < 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan SIA 1,489 < 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kompensasi 1,287 < 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
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Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Uji
Heteroskedastisitas dalam penelitian ini di uji dengan uji koefisien korelasi Spearman’s rho.
Apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji
heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7
Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 5

Variabel Sig. Standar Keputusan

Pemahaman Akuntansi 0,342 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan SIA 0,227 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kompensasi 0,990 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman
akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompensasi berada di atas 0,05.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel
bebas.

Hasil Uji Kesesuaian Model Regresi
Y = 7,847 + 0,092 Pemahaman Akuntansi + 0,454 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

+ 0,134 Kompensasi + e
Arti dari persamaan di atas adalah sebagai berikut :
a. Nilai konstanta (a) adalah 7,847. Artinya jika variabel independen bernilai 0 (nol) maka

kinerja karyawan bernilai positif, yaitu 7,847.
b. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Akuntansi bernilai positif yaitu 0,092. Artinya

jika pemahaman akuntansi meningkat sebesar 1%, maka kinerja karyawan juga akan
meningkat sebesar 0,092 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

c. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi bernilai positif
yaitu 0,454. Artinya jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi meningkat sebesar 1%,
maka kinerja karyawan juga akan meningkat sebesar 0,454 dengan asumsi variabel lain
bernilai tetap.

d. Nilai koefisien regresi variabel kompensasi bernilai positif yaitu 0,134. Artinya jika
kompensasi meningkat sebesar 1%, maka kinerja karyawan juga akan meningkat sebesar
0,134 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Hasil Uji Hipotesis (Hasil Uji Regresi Berganda)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi intrinsik profesi, penghasilan,
pertimbangan pasar kerja, dan kepribadian terhadap pemilihan karier sebagai akuntan.
Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda yang terdiri dari :
Hasil Uji t
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Hasil Uji t

Hipotesis T Hitung T Tabel Keputusan
H1 0,745 1,988 Ditolak
H2 4,718 1,988 Diterima
H3 2,080 1,988 Diterima

Sumber : Lampiran 6
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Hasil Pengujian Hipotesis 1
Langkah - langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan hipotesis

H0 :Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
H1 :Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

b. Menentukan t hitung berdasarkan tabel 8 di atas, nilai t Hitungdari hipotesis 1 adalah 0,745.
c. Menentukan t tabel berdasakan tabel t.

Nilai t Tabeldapat dilihat pada tabel t (lampiran 9) dengan signifikansi dua sisi, sehingga
0,05 : 2 = 0,025. Derajat kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah
jumlah sampel dan k adalah variabel bebas, sehingga df = 89 - 3 - 1 = 85. Nilai t tabel pada
signifikansi 0,025 dengan df 85 berdasarkan tabel di atas adalah 1,988.

d. Kriteria pengujian :
1. Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
2. Jika - t hitung< - t tabel atau t hitung> t tabel, maka H0 ditolak
Nilai – t Tabel<t Hitung <t Tabel ( - 1,988 < 0,745 < 1,988), artinya H0 diterima sedangkan H1
ditolak.

e. Membuat kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian di atas, H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan
bahwapemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hasil Pengujian Hipotesis 2
Langkah - langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan hipotesis

H0 :Pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
H2 :Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

b. Menentukan t hitung berdasarkan tabel 8 di atas. Nilai t Hitungdari hipotesis 2 adalah 4,718.
c. Menentukan t Tabel berdasakan tabel t.

Nilai t Tabeldapat dilihat pada tabel t (lampiran 9) dengan signifikansi dua sisi, sehingga
0,05 : 2 = 0,025. Derajat kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah
jumlah sampel dan k adalah variabel bebas, sehingga df = 89 - 3 - 1 = 85. Nilai t tabel pada
signifikansi 0,025 dengan df 85 berdasarkan tabel di atas adalah 1,988.

d. Kriteria pengujian :
1. Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
2. Jika - t hitung< - t tabel atau t hitung> t tabel, maka H0 ditolak
Nilai t hitung> t tabel (4,718 > 1,988), artinya H0 ditolak sedangkan H2 diterima.

e. Membuat kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian di atas, H2 dierima sehingga dapat disimpulkan
bahwapemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hasil Pengujian Hipotesis 3
Langkah - langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan hipotesis

H0 :Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
H3 :Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

b. Menentukan t hitung berdasarkan tabel 8 di atas. Nilai t Hitungdari hipotesis 3 adalah 2,080.
c. Menentukan t tabel berdasakan tabel t.
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Nilai t Tabeldapat dilihat pada tabel t (lampiran 9) dengan signifikansi dua sisi, sehingga
0,05 : 2 = 0,025. Derajat kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah
jumlah sampel dan k adalah variabel bebas, sehingga df = 89 - 3 - 1 = 85. Nilai t tabel pada
signifikansi 0.025 dengan df 85 berdasarkan tabel di atas adalah 1,988.

d. Kriteria pengujian :
1. Jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima.
2. Jika - t hitung< - t tabel atau t hitung> t tabel, maka H0 ditolak
Nilai t hitung> t tabel(2,080 > 1,988), artinya H0 ditolak sedangkan H3 diterima.

e. Membuat kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian di atas, H3 diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwakompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hasil Uji R
Nilai R merupakan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen
terhadap variabel dependen. Jika nilainya mendekati 1 maka hubungan semakin erat.
Sebaliknya jika nilainya mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Hasil uji koefisien
determinasi dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Berdasarkan tabel 10 di atas, diketahui nilai R adalah sebesar 0,403 yang berarti korelasi
antara variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan
kompensasi terhadap pemilihan kinerja karyawan sebesar 0,403. Karena nilai R mendekati 1
berarti terjadi hubungan yang cukup erat.
Nilai adjusted R2 yang diperoleh adalah 0,382 dan apabila diubah ke bentuk persen menjadi
38,20 %.  Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel pemahaman akuntansi,
pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar
38,20 %, sedangkan sisanya sebesar 61,80 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan ke dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN
Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Berdasarkan hasil uji t, nilai – t Tabel<t Hitung <t Tabel ( - 1,988 < 0,745 < 1,988),
artinya H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Hasil penelitian ini tidak
sama dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yuliani et.al (2010) yang
menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Hal ini dikarenakan perbedaan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Penelitian
ini menggunakan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Penelitian Yuliani et.al
menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan sehingga apabila pemahaman
akuntansi responden semakin baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga
semakin baik. Dalam penelitian ini, pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja
karyawan kemungkinan disebabkan karena PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar lebih
mengutamakan sistem mutasi untuk penempatan staff kantor daripada melakukan recruitment

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R2 Adjusted R2

0,403 0,382
Sumber : Lampiran 6
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karyawan baru. Mutasi diberlakukan pada karyawan yang kinerjanya baik dan mampu
mengoperasikan komputer, tanpa memperdulikan latar pendidikan karyawan tersebut. Oleh
karena itu, tidak mengherankan jika akhirnya banyak staff kantor yang kurang memahami
akuntansi meskipun mereka ditempatkan pada bagian pembelian, gudang, atau produksi.
Contohnya : karyawan operator produksi dimutasi menjadi admin produksi (staff kantor),
leader produksi dimutasikan menjadi admin gudang (staff  kantor), quality control
dimutasikan menjadi leader quality control (staff kantor), dan lain sebagainya.

Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2 menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap
kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji t, nilai t hitung> t tabel (4,718 > 1,988), artinya H0
ditolak sedangkan H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan
sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Hasil penelitian ini tidak
sama dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yuliani et.al (2010) yang
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan. Hal ini dikarenakan perbedaan variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian. Penelitian ini menggunakan kinerja karyawan sebagai variabel dependen.
Penelitian Yuliani et.al menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan. Dalam
penelitian ini, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja
karyawan kemungkinan karena sistem informasi akuntansi yang disediakan perusahaan
membantu memudahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara lebih efektif
dan efisien.
Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis 3 menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena
nilai t hitung> t tabel(2,080 > 1,988), artinya H0 ditolak sedangkan H3 diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dito (2010) yang
menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini kemungkinan
dikarenakan peningkatan pemberian kompensasi dapat memotivasi karyawan untuk
meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga target dan tujuan
perusahaan dapat tercapai.
Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Nilai adjusted R2 yang diperoleh adalah 0,382 dan apabila diubah ke bentuk persen menjadi
38,20 %.  Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel pemahaman akuntansi,
pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar
38,20 %, sedangkan sisanya sebesar 61,80 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan ke dalam penelitian ini. Variabel lain yang tidak penulis masukkan dalam
penelitian ini kemungkinan adalah motivasi, perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja, budaya
organisasi, keamanan, dan lain-lain.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan
sistem informasi akuntansi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Populasi penelitian
ini meliputi seluruh karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 89 orang staff kantor PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar pada
tahun 2016. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengujian



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 707

hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1) Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan,
2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 3)
Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Saran
Berdasarkan keterbatasan di atas, maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah
memperbanyak/menambah variabel independen (seperti variabel motivasi, perilaku
kepemimpinan, kepuasan kerja, budaya organisasi, keamanan) agar memiliki nilai koefisien
determinasi yang kuat. Saran yang lain adalah dengan menambahkan syarat/kriteria dalam
pengambilan sampel (yaitu lulusan SMK Akuntansi/D3 Akuntansi/S1 Akuntansi).
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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN METODE RAPID
APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH  (UMKM) DI KLATEN

Endang Satyawati
Lyna

Universitas Kristen Surakarta

ABSTRACT

At this time, small and medium micro enterprises play an important role in improving the
economy of Indonesia, both in terms of the number of businesses, in terms of job creation, and
in terms of the growth of national economics. Micro, small and medium enterprises is one of
the keys for this nation out of the crisis, because the majority of the unity of the organization
or business related to the real sector are micro, small and medium enterprises, and most
people believe that one of the keys for this nation out of the crisis is by way of the real sector.
At this time there are still many small and medium micro enterprises are still in the process of
recording financial transactions and financial statement are manual.Tujuan of this study was
to develop a method of accounting information systems with Rapid Application Development
(RAD) for SMEs. This study was conducted over three years, the first year to identify the
presence of SMEs, and then analyzing the needs of SMEs system. The second year of making
the system design and testing, the third year of implementing the system. Outcomes of this
study is a map where SMEs, system design and publication of scientific articles in journals of
national accreditation as well as modules and teaching materials.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi yang tidak menentu, membuat
usaha kecil menengah menjadi wahana yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang
produktif karena proses produksi dalam industri-industri berskala kecil dan menengah pada
umumnya bersifat padat karya. Sampai saat ini, usaha mikro kecil dan menengah memegang
peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah
usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan eknomi nasional.
Usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu kunci agar bangsa ini keluar dari krisis,
karena mayoritas kesatuan organisasi atau usaha yang terkait dengan sektor riil adalah usaha
mikro kecil dan menengah, dan sebagian besar orang percaya bahwa salah satu kunci agar
bangsa ini keluar dari krisis adalah dengan cara menggerakkan sektor riil.

Pada saat ini masih banyak usaha mikro kecil dan menengah yang masih melakukan
proses transaksi pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan secara manual. Hal
ini sangatlah tidak efektif dan efisien dalam operasional usaha. Sistem manual sering terjadi
kesalahan, apalagi jika data transaksi sangat banyak sehingga dapat menyebabkan informasi
keuangan yang disajikan tidak akurat, relevan dan tepat waktu.

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat cepat sekali, terutama teknologi
informasi yang sangat berperan di segala bidang. Pada bidang usaha, teknologi informasi
sangat menunjang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan menggantungkan diri
pada sistem informasi untuk mempertahankan kemampuan berkompetisi. Dengan
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perkembangan teknologi informasi sangat diharapkan perusahaan untuk meningkatkan
kemajuan dalam usahanya. Perusahaan dengan skala besar maupun kecil sangat
membutuhkan informasi, apalagi sistem antar satuan unit kerja dalam suatu perusahaan
sangatlah penting untuk menunjang kegiatan perusahaan sehingga dapat meningkatkan
produktivitas.

Aplikasi teknologi informasi dalam badan usaha mempunyai peran yang sangat besar,
terutama dalam manajemen dan pengolahan data badan usaha tersebut. Informasi yang
dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang berbasis computer, akan memenuhi kebutuhan
pemakai. Sistem informasi yang baik adalah sistem yang sub sistemnya saling menunjang dan
dilengkapi dengan kecanggihan komputer.

Pemanfaatan teknologi komputer dalam sistem informasi akuntansi atau yang biasa
disebut Electronic Data Processing (EDP) akan membantu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem itu sendiri. Namun kondisi ini dapat terpenuhi dengan catatan bahwa
software atau aplikasi-aplikasi khusus yang dibuat juga harus memenuhi standar prosedur
pengendalian intern yang tepat dan benar. Teknologi komputer tidak hanya digunakan oleh
perusahaan berskala besar saja, namun dengan kemajuan teknologi yang pesat dan kebutuhan
informasi yang cepat dan tepat, perusahaan berskala kecil dan menengah juga perlu untuk
meningkatkan efektivitas kerja. Usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan
usahanya, sangat membutuhkan suatu pendukung untuk pengolahan data operasional sehari-
hari..

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan informasi yang akurat,
relevan dan tepat waktu sangat diharapkan oleh pengguna (user) informasi baik pihak internal
maupun pihak eksternal perusahaan. Sedangkan dalam kenyataan masih banyak UMKM yang
menggunakan sistem manual dalam pengolahan data operasional, membutuhkan suatu
pendukung berupa komputer. Penggunaan sistem manual dengan menitikberatkan tenaga
manusia dapat menimbulkan masalah-masalah, antara lain:

1. Lamanya waktu proses pengolahan data
2. Kesalahan atau kurang tepatnya dalam perhitungan
3. Laporan dari hasil pengolahan tidak tepat waktu
4. Keamanan data tidak terjamin dengan baik

TINJAUAN PUSTAKA
Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Perekonomian

Undang-Undang No. 2008 tentang UMKM sebagai dasar hukum dan dukungan bagi
pemberdayaan UMKM.  Data statistik menunjukkan jumlah unit UMKM mendekati 99,98%
terhadap total unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat jelas
dengan ditunjukkannya jumlahnya yang dominan tersebut mampu menyediakan 99,04%
lapangan pekerjaan. Demikian halnya sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
non migas, cukup menyakinkan yaitu sebesar 63,11%. Peran UMKM di Indonesia
sebagaimana halnya di negara-negara  lain, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian
nasional.

Tabel 1. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Beberapa Negara
No Negara Tahun Kontribusi

UMKM
terhadap
tenaga

Kontribusi
UMKM
terhadap
PDB

Kontribusi
UMKM
terhadap
ekspor

Kontribusi
UMKM
terhadap
total unit
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kerja usaha
1 China 2008 75% 60% 68% 99%
2 India 2012 - - 40% 90%
3 Jepang 2007 69% 53% - 99,7%
4 Korea Selatan 2009 75% 60% - 99,9%
5 Singapura - 70% 60% - 99%
6 Malaysia 2012 56% 32% 19% 99,2%
7 Thailand 2010 - 37,1% 28,4% 99,8%
8 Filipina 2009 61,2% 35,7% - 99,6%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa UMKM mempunyai peranan sangat penting dalam
sistem perekonomian dan industri masing-masing negara.

Upaya-upaya pemberdayaan UMKM telah dilakukan, antara lain: 1). Peningkatan
akses pendanaan, 2). peningkatan produktivitas dan daya saing, 3). Peningkatan ekspor.
Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi
Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu entity atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling
berhubungan (sub sistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Zaki
Baridwan, 1996:2).
Pengertian Informasi

Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan data. Output
ini biasanya sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti bagi yang menerimanya,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Zaki Baridwan,
1996:4). Informasi  berarti pula pengertahuan yang berarti dan barmanfaat untuk mencapai
sasaran atau tujuan tertentu. (Wilkinson, 1993:3). Sedangkan menurut Henry C.Lucas, “
Informasi adalah kenyataan yang tampak maupun yang tidak tampak yang tersedia untuk
mengurangi ketidakpastian tentang beberapa keadaan atau kejadian. (Jogiyanto, 2000:24).
Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan bahasa dari bisnis. Setiap perusahaan menerapkannya sebagai
alat komunikasi. Secara klasik akuntansi merupakan proses pencatatan (recording),
pengelompokkan (classifying), perangkuman (summarizing) dan pelaporan (reporting) dari
kegiatan transaksi perusahaan.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir, catatan, peralatan,

termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan
laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data
keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Nugroho, 2001:4).

Sistem akuntansi maupun sistem informasi akuntansi mempunyai pengertian yang
serupa yaitu serangkaian kegiatan administrasi untuk menangani transaksi perusahaan agar
seragam., dilengkapi dengan berbagai prosedur, dokumen dan jurnal yang hasilnya adalah
berupa laporan keuangan baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal
(Winarno, 1994:9). Sistem akuntansi memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam
perusahaan. Sumber daya karyawan, mesin otomatis, komputer dan sumber daya lainnya.
Sistem akuntansi dapat dilaksanakan secara manual (dengan memanfaatkan tenaga karyawan
dan bantuan mesin otomatis, misalnya mesin foto copy, kalkulator, mesin tik) atau dengan
komputerisasi (dengan memanfaatkan komputer).
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Proses Pengembangan Sistem
Proses pengembangan sistem merupakan suatu kumpulan aktivitas, metode, praktek

terbaik, proses penyampaian dan peralatan otomatis yang digunakan stakeholder untuk
mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan perangkat lunak (software) secara
terus menerus (Whitten, 2001:75). Stakeholder di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang
berminat atau tertarik terhadap keberadaan suatu sistem informasi atau terhadap suatu sistem
informasi yang baru. Stakeholder dapat berupa tenaga teknis ataupun tenaga nonteknis. Dalam
sistem informasi, stakeholder dapat diklasifikaiskan sebagai:pemilik sistem, pengguna sistem,
analis sistem, perancang sistem, pembangun sistem, penjual dan konsultan teknologi
informasi.

Metode Pengembangan Sistem Informasi
Rapid Application Development (RAD) merupakan strategi pengembangan sistem

yang mengutamakan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan pemakai luas dalam
penggunaan suatu rangkaian konstruksi, dimana rangkaian tersebut berfungsi sebagai suatu
model (prototype) sistem yang lebih efektif.

Proses pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototype
(prototyping). Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesesaikan masalah
kesalahpahaman antara user dan analis yang timbul akibat user tidak mampu mendefinisikan
secara jelas kebutuhannya (Mulyanto, 2009).

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja
(prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa
digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping disebut juga desain aplikasi
cepat (rapid application design/RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain
sistem (O'Brien, 2005).

Sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi
yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis dengan
memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model (prototipe).
Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user.

Berdasarkan karakteristiknya prototipe sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan high
fidelity. Fidelity mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem (Walker et al, 2003).

Low fidelity prototype tidak terlalu rinci menggambarkan sistem. Karakteristik dari low
fidelity prototype adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih
menggambarkan kosep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi, tidak
memperlihatkan secara rinci operasional sistem, mendemostrasikan secara umum feel and
look dari antarmuka pengguna dan hanya menggambarkan konsep pendekatan secara umum
(Walker et al, 2003).

High fidelity prototype lebih rinci menggambarkan sistem. Prototipe ini mempunyai
interaksi penuh dengan pengguna dimana pengguna dapat memasukkan data dan berinteraksi
dengan dengan sistem, mewakili fungsi-fungsi inti sehingga dapat mensimulasikan sebagian
besar fungsi dari sistem akhir dan mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk
sebenarnya (Walker et al, 2003).

Fitur yang akan diimplementasikan pada prototipe sistem dapat dibatasi dengan teknik
vertikal atau horizontal. Vertical prototype mengandung fungsi yang detail tetapi hanya untuk
beberapa fitur terpilih, tidak pada keseluruhan fitur sistem.Horizontal prototype mencakup
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seluruh fitur antar muka pengguna namun tanpa fungsi pokok hanya berupa simulasi dan
belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya (Walker et al, 2003).

Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang
menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototipe dievaluasi
beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan protipe tersebut diterima. Gambar di bawah
ini mengilustrasikan proses pembuatan prototipe :

Gambar 1. Langkah-Langkah Prototyping

Analisis Kebutuhan Sistem
Pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai
alasan

timbulnya ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi.
Analisis dilakukan untuk melihat berbagai komponen yang dipakai sistem yang sedang
berjalan meliputi hardware,software, jaringan dan sumberdaya manusia. Analisis juga
mendokumentasikan aktivitas sistem informasi meliputi input,
pemrosesan, output, penyimpanan dan pengendalian (O'Brien, 2005). Selanjutnya melakukan
studi kelayakan (feasibility study) untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan pemakai
akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat dan kelayakan proyek yang
diusulkan (Mulyanto, 2009).

Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui
kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh
sistem tersebut kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Beberapa kriteria
yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan, kecepatan, biaya, kualitas informasi yang
dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan validitas dan kehandalan atau
reliabilitas (Mulyanto, 2009).

Desain Sistem
Analisis sistem (system analysis) mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem

untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem (system design) menentukan
bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain
yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem dapat dipandang sebagai
desain interface, data dan proses dengan tujuan menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan
produk dan metodeinterface pemakai, struktur database serta pemrosesan dan prosedur
pengendalian (Ioanna et al., 2007).
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Desain sistem akan menghasilkan paket software prototipe, produk yang baik sebaiknya
mencakup tujuh bagian :

1) Fitur menu yang cepat dan mudah.
2) Tampilan input dan output.
3) Laporan yang mudah dicetak.
4) Data dictionary yang menyimpan informasi pada setiap field termasuk panjang field,

pengeditan dalam setiap laporan dan format field yang digunakan.
5) Database dengan format dan kunci record yang optimal.
6) Menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database.
7) Struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai

melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis dan lain-lain.

Pengujian Sistem
Paket software prototipe diuji, diimplementasikan, dievaluasi dan dimodifikasi

berulang-ulang hingga dapat diterima pemakainya (O'Brien, 2005). Pengujian sistem
bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi
sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan (Mulyanto,
2009).

Menurut Sommerville (2001) pengujian sistem terdiri dari :
1) Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen

sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar.
2) Pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan.
3) Pengujian sub sistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan.
4) Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara

subsistem dengan interfacenya serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non fungsional.
5) Pengujian penerimaan dengan data yang dientry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi.
6) Dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah pekerjaan dari awal sampai akhir

pembuatan program.
Pengujian sistem informasi berbasis web dapat menggunakan teknik dan metode

pengujian perangkat lunak tradisional. Pengujian aplikasi web meliputi pengujian tautan,
pengujian browser, pengujian usabilitas, pengujian muatan, tegangan dan pengujian
malar (Simarmata, 2009).

Penerimaan pengguna (user) terhadap sistem dapat dievaluasi dengan mengukur
kepuasan user terhadap sistem yang diujikan. Pengukuran kepuasan meliputi tampilan sistem,
kesesuaian dengan kebutuhan user, kecepatan dan ketepatan sistem untuk menghasilkan
informasi yang diinginkan user. Ada beberapa model pengukuran kepuasan user terhadap
sistem, diantaranya adalah Technology Acceptance Model (TAM), End User Computing
(EUC) Satisfaction, Task Technology Fit (TTF) Analysis dan Human Organizational
Technology (HOT) Fit Model.

Salah satu model pengukuran yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa
berbeda dan tidak menunjukkan perbedaan hasil pengukuran yang signifikan adalah End User
Computing (EUC) Satisfaction. Model ini menekankan kepuasan user terhadap aspek
teknologi meliputi aspek isi, keakuratan, format, waktu dan kemudahan penggunaan sistem
(Chin & Mathew, 2000).

Implementasi
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Setelah prototipe diterima maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang
siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan
membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi secara teknis dan operasional
serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi.

Alat Perancangan Sistem
Perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat alat perancangan proses

dan alat perancangan data. Alat perancangan proses terdiri dari diagram aliran data dan
diagram arus sistem. Sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi
entitas (entity relationship) dan kamus data (data dictionary).

a. Diagram Aliran Data
Diagram aliran data (data flow diagram/DFD) adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang
menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini menunjukkan
aliran proses seluruh sistem kepada pemakai dan dapat diatur detailnya sesuai dengan
kemampuan pemahaman pemakai. DFD terdiri dari tiga elemen yaitu lingkungan,
pemrosesan, aliran data dan penyimpanan data. Salah satu keuntungan menggunakan DFD
adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti
sistem yang sedang akan dikerjakan (Ladjamudin, 2005).

b. Diagram Arus Sistem
Diagram arus sistem (Sistem Flow chart) adalah peralatan yang digunakan untuk
menggambarkan proses sistem secara rinci untuk menggambarkan aliran sistem informasi dan
diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program (Ladjamudin, 2005).

PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian yang dilakukan dengan topik sistem informasi atau metode rapid

application development telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Noertjahyana (2002) dengan judul Studi Analisis Rapid Application Development (RAD)
Sebagai Salah Satu Alternatif Metode Pengembangan Perangkat Lunak, dimana pada
penelitian tersebut membahas secara rinci mengenai metode RAD terutama masalah
keunggulan yang bias didapatkan dengan menggunakan metode ini adalah kecepatan,
ketepatan, dan biaya yang relative lebih rendah dibanding dengan metode konvensional.
Penelitian lain yang dilakukan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat
ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yogaswara (2010) yang berjudul Kontribusi
Manajerial Kepala Sekolah Dan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kinerja Mengajar
Guru. Dimana penelitian ini secara fokus mengkaji kontribusi kemampuan manajerial kepala
sekolah dan sistem informasi kepegawaian terhadap kinerja mengajar guru pada sekolah
menengah pertama negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis.
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada guru sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan
Purwakarta yaitu sebanyak 128 guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
kontribusi yang signifikansi antara kemampuan manajerial kepada sekolah terhadap kinerja
mengajar guru pada kategori rendah (61,60%) dan kemampuan manajerial kepala sekolah dan
sistem informasi kepegawaian secara bersama-sama terhadap kinerja mengajar guru pada
kategori sedang (65,30%).

METODE PENELITIAN
Tahapan Penelitian
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Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yakni pengembangan
sistem informasi akuntansi dengan metode Rapid Application Development (RAD) dan
kemudian mengoptimalkan aplikasinya, maka penelitian ini menggunakan metode action
research. Metode ini dipilih karena pada tahap pertama akan dilakukan kajian (research)
terhadap model-model pengembangan yang sudah dilaksanakan dan kemudian berdasarkan
hasil kajian itu merumuskan satu model pengembangan sistem informasi akuntansi dengan
metode Rapid Application Development (RAD).
Teknik Analisis

Teknik analisis penelitian ini menggunakan diskusi terarah (focused discussion
group).

PEMBAHASAN
Kondisi UMKM di Klaten saat ini cukup berkembang pesat terutama anak-anak muda

yang berani membuka usaha mandiri terutama bisnis secara online. Para anak muda di Klaten
mulai tertantang untuk membuka peluang kerja dan bukan hanya sebagai angkatan pencari
kerja. Untuk angkatan usia di atas 40 tahun, pelaku UMKM bermunculan karena penyediaan
lapangan kerja sektor formal mulai mengecil sehingga memaksa untuk berani membuka usaha
mandiri, selain alasan bisnis turun temurun terutama di bidang makanan tradisional.

Kendala paling besar yang dirasakan adalah keterbatasan skill para SDM baik
pengelola maupun pemilik usaha, terutama di bidang Akuntansi dan juga Keuangan/ Finance.
Hal yang dilakukan selama ini hanya pencatatan konvensional secara manual dengan buku
sederhana, belum pencatatan komputerisasi yang detil dibantu sistem Akuntansi yang
terperinci dan akurat. Pencatatan sederhana yang belum bisa memberikan informasi keuangan
secara akurat. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami apa itu sistem akuntansi dan
bagaimana menjalankannya untuk keberlangsungan usaha.

Bagi sebagian pelaku UMKM yang berusia di atas 40 tahun, masalah pengadaan
perangkat komputer atau sarana pendukung masih dianggap sebagai beban biaya investasi
yang memberatkan karena masih banyak pelaku usaha UMKM yang merasa belum terlalu
butuh untuk pengadaan perangkat pendukung tersebut, dan menemui kesulitan untuk
mengoperasikannya, oleh karena latar belakang pendidikan sebelumnya. Sebagian besar
pelaku UMKM masih merasa nyaman dengan sistem pencatatan konvensional seperti yang
mereka lakukan saat ini.

Belum adanya pemisahan antara keuangan Perusahaan dan pengeluaran biaya untuk
kepentingan pribadi, misalnya: beberapa pelaku usaha mengakui masih memakai sistem
langsung ambil uang kas kapan pun butuh bahkan kadang terjadi lupa mencatat pengambilan
tersebut. Pencatatan keuangan masih banyak “kedodoran’ di sana-sini. Oleh karena itu bagi
pelaku UMKM sulit mengevaluasi sejauhmana perkembangan usaha yang dialami karena
tidak ada catatan keuangan yang jelas dan akurat. Potensi pertumbuhan usaha hanya dinilai
dari “bisa bertahan dan mencukupi kebutuhan”, ini terutama banyak dialami oleh pelaku
UMKM makanan tradisional.

Tantangan yang dihadapi dan kebutuhan yang urgent adalah (a) peningkatan
ketrampilan SDM pelaku UMKM dalam menggunakan sarana komputerisasi, (b) Permodalan
untuk pengadaan atau investasi komputer dan sistem akuntansi, dan (c) Pembimbingan dari
instansi terkait supaya manajemen akuntansi dari para pelaku UMKM ini berkesinambungan,
lancardan berjalan seperti yang seharusnya, sehingga tidak hanya periode momentum saja.

KESIMPULAN DAN SARAN
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Kesimpulan
Setelah melalui beberapa tahapan dalam penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan usaha mikro kecil menengah  (UMKM) masih banyak yang
menggunakan sistem manual atau konvensional.

2. Keterbatasan skill/ketrampilan dalam melakukan sistem informasi akuntansi yang baik
sesuai dengan standar.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi
dan kebutuhan yang urgent adalah (a) peningkatan ketrampilan SDM pelaku UMKM
dalam menggunakan sarana komputerisasi, (b) Permodalan untuk pengadaan atau
investasi komputer dan sistem akuntansi, dan (c) Pembimbingan dari instansi terkait
supaya manajemen akuntansi dari para pelaku UMKM ini berkesinambungan,
lancardan berjalan seperti yang seharusnya, sehingga tidak hanya periode momentum
saja.

Saran
Dinas UMKM Klaten, pelaku UMKM dan para akademisi perlu menyatukan gagasan

bersinergi serta terintegrasi dalam mengembangkan  sistem informasi akuntansi bagi UMKM.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui keterlibatan para akademisi dan pelaku UMKM dalam
perancangan desain sistem informasi akuntansi sehingga pengelolaan usaha mikro kecil dan
menengah lebih berkualitas sehingga membantu perekonomian masyarakat serta memberikan
kontribusi bagi peningkatan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, George H.Penerjemah Amir Abadi Jusuf. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta:
Salemba Empat..

Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi I. BPFE:
Yogyakarta.

Bin Ladjamudin, Al-bahra.2005. Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya.
Yogyakarta:

Graha Ilmu.
HM, Jogiyanto. 1998 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer. Yogyakarta: BPFE
HM, Jogiyanto. 2000. Pengenalan Komputer: Dasar Ilmu komputer, pemrograman, sistem

informasi dan inteligensi buatan. Yogyakarta: Andi Offset
HM, Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset
http://www.bp3m_uksw.edu/upload/document/LAPORAN_AKHIR_HB_KOMPETENSI_K
LA

STER.pdf
Imam Ghozali. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan  Program SPSS. Universitas

Diponegoro: Semarang
Mc.Leod, Raymond. (2001). Sistem Informasi Manajemen, edisi Indonesia, edisi ke-7, jilid 2.

Terjemahan Teguh, Hendra dan Sukardi, Hardi. PT.Prehallindo, Jakarta.
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi, edisi ke-3, cetakan ke-3. Salemba Empat, Jakarta.
O’Brien, J.A. (2003). Introduction To Information System: Essential For The E-Business

Enterprise, 11th edition. Mc.Graw Hill, New York.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. Kamus Besar
Bahasa

Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 718

Tambunan, Tulus, 2000, Perusahaan Kecil dan Menengah di Indonesia, Salemba Empat,
Jakarta.
Whitten, Jeffrey L., Bentley, Lonnie D, Dittman, Kevin C. (2004), Systems Analysis and
Design

Methods, edisi ke-6. Mc.Graw-Hill, New York.


