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ABSTRACT
This study aims to prove Influence Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR)
The profitability of the company proxy to control variable Return on Assets (ROA) and
Net Profit Margin (NPM). This research was motivated from a number of previous studies
that give different results regarding the impact of the implementation of CSR. This type of
research uses a quantitative approach, with the level of their explanations is associative
or aims to determine the relationship between two or more variables. Sample used is a
publicly traded company listed on the Stock Exchange and is also listed as a member of
NCSR. Disclosure of CSR activities of companies in the research samples using the
guidelines of the GRI G3.1 guidelines version for companies that participated in 2013,
and some company ISRA ISRA 2014 participants are still using version GRI G3.1 while
other companies have switched to using GRI version G.4. Results if the data showed CSR
implementation does not affect the value of ROA and NPM which is the company's
profitability.
Keywords: CSR, NPM, ROA, GRI

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh Pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan variabel
kontrol Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Penelitian ini termotivasi
dari sejumlah penelitian sebelumnya yang memberikan hasil berbeda mengenai dampak
dari implementasi CSR. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan
tingkat eksplanasi bersifat asosiatif atau bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua
variabel atau lebih. Sample yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar di
BEI dan juga terdaftar sebagai anggota NCSR. Pengungkapan aktivitas CSR perusahaan
yang menjadi sampel penelitian menggunakan panduan dari GRI guidelines versi G3.1
untuk perusahaan yang menjadi peserta ISRA 2013 dan beberapa perusahaan peserta ISRA
2014 masih menggunakan GRI versi G3.1 sedangkan perusahaan lainnya telah beralih
menggunakan GRI versi G.4. Hasil olah data menunjukkan jika pelaksanaan CSR tidak
mempengaruhi nilai ROA dan NPM yang merupakan profitabilitas perusahaan.
Kata Kunci: CSR, NPM, ROA, GRI



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 722

PENDAHULUAN
Konsep mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) sejalan dengan konsep

sustainable development yang disampaikan oleh The Commissoon for European
Communities. Organisasi ini memandang CSR sebagai “essentially a concept whereby
companies decide voluntarily to a better society and a cleaner environment”. Pendapat
tersebut menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial bukanlah
perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut
aturan hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui hukum serta
melakukan investasi lebih dibidang human capital, lingkungan hidup, dan hubungan dengan
para pemangku kepentingan.

Sebagai adopsi atas konsep sustainable development, saat ini perusahaan secara
sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan sustainability report atau
dibeberapa perusahaan seperti microsoft menggunakan nama corporate  citizenship report.
Laporan tersebut menguraikan dampak organisasi perusahaan terhadap tiga aspek, yakni
aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu model awal yang digunakan oleh
perusahaan dalam menyusun sustainability report adalah dengan mengadopsi metode
akuntansi baru yang dinamakan triple bottom line. Konsep triple bottom line merupakan
perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang hanya memuat bottom line tunggal yang
merupakan hasil-hasil keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan. Secara rinci, Elkington
(1977) didalam Solihin (2008) menjelaskan triple bottom line adalah “the three line of
triple bottom line represent society, the economy and the environment. Society depends on
the global ecosystem, whose health represents the ultimate bottom line. The three line are not
stable; they are constant flux, due to social, political, economic and environmental pressure,
cycle and conflicts.”

Corporate sustainability reporting yang disusun perusahaan dengan menggunakan
metode akuntansi triple bottom line akan mempengaruhi indeks perusahaan didalam Dow
Jones Sustainability Group Index (DJGSI) (Hedberg dan Malmborg, 2003:154). Saat ini
penyusunan sustainabilty report perusahaan lebih banyak mengacu kepada pedoman
penyusunan sustanaibilty report dari Global Reporting Initiative (GRI). GRI didirikan
pada tahun 1997 oleh perusahaan-perusahaan dan berbagai organisasi yang tergabung dalam
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES).

Menurut pandangan The Business Roundtable, keberadaan perusahaan sangat
bergantung kepada dukungan masyarakat secara luas. Perusahaan juga memperoleh berbagai
keistimewaan perlakuan (privileges) seperti kewajiban terbatas, umur kegiatan usaha tidak
terbatas dan perlakuan pajak khusus. Oleh sebab perusahaan memiliki tanggung jawab
terhadap masyarakat secara luas sebagai bagian dari konstituen, karena masyarakat telah
memungkinkan perusahaan memperoleh berbagai perlakukan istimewa tersebut.

Namun hingga saat ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum
melaksanakan peran dan tugasnya didalam mewujudkan bentuk kepedulian dan tanggung
jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Hal tersebut tampak pada sedikitnya jumlah
perusahaan yang terdaftar di BEI yang turut menyusun sustainability report sebagai wujud
kepedulian sosial yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Dari hampir 400 perusahaan
yang listing di BEI pada tahun 2013-2014 hanya sekitar 40 perusahaan yang memiliki
laporan keberlanjutan (Sustainability Report).
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Hal tersebut dikarenakan mayoritas perusahaan masih memiliki anggapan jika CSR
merupakan pusat biaya yang belum jelas hasilnya bagi perusahaan. Sehingga berdasarkan
penjelasan diatas urgensi dari riset ini adalah untuk memberikan informasi berdasarkan bukti
empiris bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan dapat meningkatkan
citra perusahaan yang dapat diukur melalui profitabilitas. Sehingga berdasarkan hal tersebut
penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pihak perusahaan khususnya didalam melakukan
praktik pengungkapan informasi sosial. Selain itu untuk memberikan bahan pertimbangan
bagi pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan yang mengatur pelaksanaan maupun
pelaporan aktivitas CSR perusahaan, mengingat rendahnya tingkat pengungkapan CSR dan
untuk menghindari tindakan negatif dengan memanfaatkan aktivitas maupun pelaporan CSR.

Teori stakeholder memberikan suatu pandangan perusahaan sebagai suatu nexus of
contract (kumpulan kontrak-kontrak) dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai
stakeholder perusahaan. Sedangkan menurut Freeman et al. (2004) dalam Wibowo (2008)
dikemukakan bahwa teori stakeholder itu dimulai dengan asumsi nilai (value) secara
eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Ansoff dalam Solihin
(2009) menekankan pentingnya pengelola perusahaan untuk menyeimbangkan berbagai
klaim yang bertentangan dari para pemangku kepentingan terhadap aktivitas yang dilakukan
perusahaan. Sedangkan Dill dalam Solihin (2009) lebih menekankan pentingnya
memperhitungkan peran yang dapat dilakukan pemangku kepentingan dalam
mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajer perusahaan. Gray dkk dalam Januarti dan
Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi
suatu perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan harus
mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholder, maka
perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. Pengungkapan sosial kemudian
dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholder.

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas
Perusahaan
Program CSR yang mencakup pemberdayaan T riple Bottom Line yakni people, profit dan
planet. Dalam menjalankan program CSR, perusahaan membutuhkan dana dan biaya untuk
melaksanakannya, seperti yang telah kita ketahui, bahwa biaya merupakan salah satu unsur
dalam mengurangi pendapatan dan modal perusahaan, akan tetapi tidak semua biaya selalu
berdampak negatif terhadap laba perusahaan. CSR bukanlah suatu alat pemasaran karena
CSR merupakan kesadaran unit bisnis terhadap para stakeholder-nya dan sifatnya lebih
menjurus ke voluntary (sukarela). Karena CSR merupakan kesadaran unit bisnis terhadap
para stakeholder-nya dan sifatnya lebih menjurus ke voluntary (sukarela). Besar kecilnya
program CSR yang diusung perusahaan tergantung pada biaya yang dialokasikan oleh
perusahaan terhadap program tersebut, semakin besar biaya yang dikeluarkan semakin
besar pula program CSR yang akan dilaksanakan.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tentu akan mendapatkan respect
yang lebih, daripada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR. Dari uraian di
atas, dapat diketahui bahwa dengan mengungkapkan CSR disebuah perusahaan akan
memberikan pengaruh pada  laba perusahaan tersebut (Almar dkk, 2012). Oleh karena itu,
pengungkapan CSR diharapkan dapat menghasilkan hubungan positif yang searah dengan
laba perusahaan.
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METODE PENELITIAN
Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar
sebagai anggota National Centre for Sustainability Reporting (NCSR). NCSR adalah
lembaga independen yang bertujuan mengakomodir sejumlah perusahaan dalam rangka
mengembangkan, membina, mengukur dan melaporkan implementasi kegiatan CSR
perusahaan. Penentuan kriteria populasi didasarkan atas pertimbangan bahwa seluruh
perusahaan yang terdaftar di NCSR telah menghasilkan sustainability report sesuai acuan
standar yang baku yaitu Global Reporting Initiative (GRI) sebagai bentuk pengungkapan atas
implementasi CSR.

Pengukuran Variable
Variabel Dependen
Variable terikat pada penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan 2 variable
yaitu:
Return on Asset / ROA (Y1)
ROA merupakan ukuran efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan
memanfaatkan sejumlah asset yang diukur dengan menggunakan rumus (Yamit, 2005:6):

Net Profit Margin / NPM (Y2)
Dalam penelitian ini, indikator variabel dependen pertama atau Y1 adalah Net Profit Margin
(NPM) yang digunakan untuk mengukur laba perusahaan yang diukur dengan menggunakan
rumus (Yamit, 2005:6):

Variabel Independen
CSR Disclosure

CSR Disclosure yang dilakukan sejumlah perusahaan yang terdaftar di NCSR
menggunakan indikator dari Global Reporting Initiative (GRI), yakni untuk perusahaan
peserta ISRA 2013 menggunakan GRI versi G3.1 yang berjumlah 84 pengungkapan.
Sedangkan pada ISRA 2014 sebagian perusahaan masih menggunakan GRI versi G3.1 dan
perusahaan lainnya sudah beralih menggunakan GRI versi G4 dengan 91 pengungkapan.
Kemudian dilakukan penghitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dengan
rumus sebagai berikut ini:

Laba Bersih

ROA = ---------------- x 100%

Total Aktiva

Laba Bersih

NPM = -------------------- x 100

Penjualan Bersih

Jumlah item informasi CSR yang diungkapkan

CSRid = -------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah Total Pengungkapan CSR berdasarkan GRI
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Teknik Analisis Data
Analisis varian multivariat merupakan terjemahan dari multivariate analisis of variance
(MANOVA). Sama halnya dengan ANAVA, MANOVA merupakan uji beda varian.
Bedanya, dalam ANAVA varian yang dibandingkan berasal dari satu variabel terikat,
sedangkan pada  MANOVA, varian yang dibandingkan berasal dari lebih dari satu variabel
terikat.Model MANOVA untuk membandingkan vektor mean sebanyak g adalah sebagai
berikut:

Xij = + i + eij, j = 1, 2, 3,…,ni dan I = 1, 2, 3, …,g.

MANOVA dengan SPSS mengikuti langkah-langkah yang hampir sama dengan ANAVA
maupun ANAKOVA.

Entry Data

Entry data untuk MANOVA sama halnya dengan ANAVA, yakni variabel terikat (y)
dimasukkan secara bersambung, dan kelompok dikenali dari variabel bebas (x). Hanya
saja, dalam MANOVA terdapat lebih dari satu variabel terikat (y1 , y2, …, yn ).

Analisis Data
Menu MANOVA pada SPSS terletak di General Linear Model, dengan langkah Analyze
General Linear Model Multiivariate.

Interpretasi Hasil Analisis
Interpretasi hasil dilakukan mengikuti mekanisme sebagai berikut

Uji Homogenitas Varian
Pada tahap ini, uji manova dapat dilanjutkan apabila signifikansi seluruh variable dependent
lebih besar daripada 0.05 yang berarti baik Y1 maupun Y2 memiliki varian yang homogen,
sehingga MANOVA bisa dilanjutkan.

Uji Homogenitas Matriks Varian/Covarian
MANOVA mempersyaratkan bahwa matriks varian/covarian dari variabel dependen sama.
Uji homogenitas matriks  varian/covarian dilihat  dari hasil uji Box. Apabila harga
Box’s M   tidak signifikan maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa matriks
varian/covarian dari variabel dependen sama diterima. Dalam kondisi ini analisis MANOVA
dapat dilanjutkan.

Uji MANOVA
Setelah kedua uji persyaratan hipotesis dipenuhi dilanjutkan dengan uji hipotesis

MANOVA. Uji MANOVA digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan  beberapa
variabel terikat dengan beberapa kelompok yang berbeda. Keputusan diambil dengan
analisis Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa harga F untuk Pillae Trace, Wilk
Lambda, Hotelling Trace, Roy’s Largest Root.x memiliki signifikansi yang lebih kecil dari
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0,05. Artinya, harga F untuk Pillae Trace, Wilk Lambda, Hotelling Trace,   Roy’s Largest
Root semuanya signifikan. Untuk kemudian selanjutnya diuji pada tests of between-subjects
effect.

HASIL & PEMBAHASAN
Model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 1 variable independen dan dua
variable dependen. Oleh karenanya digunakan analisis regeresi multivariate seperti layaknya
analisis regeresi. Fungsi khusus yang digunakan untuk menyelesaikan model regresi
multivariate adalah

Y = Xβ + ε

Interprestasi hasil pengerjaan model regresi multivariate diperoleh dari output pengerjaan
regresi multivariate.   Standar interprestasi dari hasil olah data penelitian   ini adalah
sebagai berikut:

Tabel 1 Test Multivariate

Sumber: data diolah

Tabel 2: R Squared

Sumber: Data diolah

Test of between subject effects menguji pengaruh univariate ANOVA terhadap
variabel dependen. Nilai F test untuk hubungan antara CSR dan ROA (Y1) sebesar 1.062
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dan nilai signifikansi berada di atas 0.05 yakni sebesar 0.497 yang artinya CSR tidak
mempengaruhi ROA yang berarti  H0 diterima  atau H1 ditolak. Sedangkan nilai F test
untuk hubungan antara CSR dan NPM (Y2) sebesar 1.138 dan nilai signifikansi sebesar
0.452 berada di atas 0.05 artinya CSR tidak berpengaruh terhadap NPM yang berarti H0
diterima atau H1 ditolak, dengan besaran nilai adjusted R squared untuk ROA adalah 4,4%
sedangkan untuk NPM sebesar 9,3%. perusahaan dalam usaha untuk menjaga
keberlangsungan perusahaan sehingga pengaruh dari CSR tidak dapat dirasakan dalam
jangka pendek.

Selain itu pengungkapan CSR di Indonesia juga masih tergolong rendah, dengan
rata-rata pengungkapan sebesar 17%, akibat masih rendahnya kesadaran mayoritas
perusahaan diluar sampel mengenai dampak positif jangka panjang dari CSR  ini, sehingga
secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap variabel CSR dalam penelitian ini.
Sehingga luas pengungkapan CSR tidak menunjukkan konstribusi pengaruh terhadap nilai
perusahaan.

Pengungkapan CSR sebagai variabel independen tidak dapat secara langsung
mempengaruhi profitabilitas perusahaan. CSR dalam penelitian ini hanya menjelaskan
prosentase luas pengungkapan saja, yang bagi masyarakat awam merupakan ukuran
yang   tidak konkret dalam mempengaruhi keputusan investasi. Ketiga fenomena inilah
yang mengakibatkan variabel CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan table 2 hubungan antara CSR dan ROA memiliki nilai sebesar
1.062 atau atau 106% dengan nilai signifikansi diatas 5% (0.05) yaitu sebesar 49%
(0.497) yang memiliki arti jika pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap
profitabilitas yang diproksikan oleh variable Return On Aset. ROA dari perusahaan yang
menjadi sampel dalam penelitian memiliki rata-rata sebesar 58.8.

Sedangkan hubungan antara CSR dan NPM memiliki nilai sebesar 1.138 atau
113% dengan nilai signifikansi berada diatas 5% yaitu sebesar 0.452 atau 45% (0.452).
Hasil olah data tersebut menunjukkan jika pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh
terhadap Net Profit Margin (NPM) yang merupakan proksi dari Profitabilitas. Sedangkan
rata-rata ROA yang menjadi sample dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar
145.945.

Berdasarkan perolehan data statistic diatas terhadap pengamatan atas sejumlah
aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2012 dan
2013 belum dapat mempengaruhi perolehan keuntungan masing-masing perusahaan untuk
jangka waktu yang pendek. Secara teoritis hal tersebut dapat dijelaskan, bahwa bagi
perusahaan seluruh kegiatan CSR yang dilakukan merupakan investasi yang dilakukan oleh
perusahaan.

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan apapun jenisnya akan menampakkan hasil
dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang (long term). Sehingga pada tahun-tahun
awal pelaksanaan CSR, perusahaan lebih banyak menanggung beban dibandingkan
menikmati keuntungan. Namun seiring berjalannya waktu, dampak dari pelaksanaan CSR
yang baik dan benar akan menghasilkan citra positif dimata  investor, dikarenakan
perusahaan yang melakukan aktivitas CSR cenderung mendapatkan dukungan dari
masyarakat yang merupakan salah satu shareholders.

Disisi lain, investor di Indonesia pada umumnya membeli saham untuk memperoleh
capital gain, serta cenderung membeli dan menjual saham secara harian (daily trader),
tanpa memperhatikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Investor lebih
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memilih saham dengan melihat pada market economy dan berita-berita yang muncul.
Sedangkan aktivitas CSR merupakan strategi jangka panjang

SIMPULAN & SARAN
1. Jumlah populasi data awal dalam penelitian adalah sejumlah 69 perusahaan namun

yang dijadikan sampel penelitian hanyalah 16 perusahaan dengan jumlah 32
pengamatan (data tahun 2012-2013). Hal ini dikarenakan dari jumlah perusahaan
yang masuk kedalam populasi penelitian tidak memenuhi kriteria sampel yakni
tidak menjadi peserta ISRA di tahun 2013-2014 secara berturut-turut.

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian menggunakan GRI
Guidelines untuk indikator pengungkapannya yang terdiri dari indikator kinerja
ekonomi, kinerja bidang lingkungan, praktek tenaga kerja dan kinerja pekerja yang
layak, kinerja Hak Asasi Manusia, kinerja kemasyarakatan, dan kinerja tanggung
jawab dari dampak produk.

3. Perusahaan yang menjadi peserta ISRA 2013-2014 dan melakukan pengungkapan
CSR dengan menggunakan GRI Guidelines terdapat perbedaan versi GRI yang
digunakan. Dimana keseluruhan perusahaan peserta ISRA 2013 menggunakan GRI
versi G3.1 yang berjumlah 84 pengungkapan, sedangkan ISRA 2014 masih ada 2
perusahaan yang menggunakan GRI versi G3.1 dan perusahaan lainnya telah
menggunakan GRI versi G4 yang berjumlah 91 pengungkapan.
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ABSTRAK

Struktur APBD Provinsi Papua didominasi oleh penerimaan dana transfer ke daerah
yakni sebesar 93,83%. Dari proporsi tersebut sekitar 67,59 bersumber dari penerimaan
otonomi khusus. Sejak diberlakukannya otonomi khusus tahun 2001, jumlah transfer dana
otonomi khusus mencapai 57,12 triliun sampai dengan tahun 2014. Penerimaan dana alokasi
umum provinsi Papua adalah tertinggi secara nasional di tahun 2014. Jumlah dana transfer ke
daerah yang besar tersebut tidak linear denganpertumbuhan ekonomi  regional. Laju PDRB
memperlihatkan fluktuasi, tahun 2010-2011 berada pada angka -3,19 dan -5,32. Selanjutnya
bergerak positif pada tahun 2012 dan 2013.

Selama satu dasa warsa pelaksanaan otonomi khusus di Papua, evaluasi dan kajian
terhadap dana transfer ke daerah yang diberikan ke Provinsi Papua perlu dilakukan. Fakta
Indeks Pembangunan Manusia Papua sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat,
angka yang dicapai masih jauh di bawah rata-rata nasional yakni sebesar 65,86. Tujuan
penelitian adalah menguji pengaruh dana transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi Papua. Penelitian ini juga mengkaji permasalahan yang timbul di daerah terkait
praktek pelaksanaan desentralisasi asimetris di Provinsi Papua. Penelitian desentralisasi
asimetris menjadi topik menarik karena alokasi dana transfer yang diberikan kepada daerah
Provinsi Papua lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Penelitian menggunakan mixed method, perpaduan analisis kuantitatif dan kualitatif
dengan data panel 2009-2013. Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis multivariat
dengan variabel dana perimbangan dan dana otonomi khusus keterkaitannya dengan
pertumbuhan ekonomi regional. Analisis kualitatif digunakan untuk mendalami permasalahan
dan implikasi penerapan desentralisasi asimetris di Papua.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan DAU dan DAK mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi daerah Papua dengan nilai signifikansi 0,071 dan 0,081. Sedangkan
penerimaan Dana Otsus tidak berpengaruh sgnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
pada nilai 0,176. Kondisi mencerminkan pemanfaatan Dana Otsus belum optimal dan tepat
sasaran karena ditemukan beberapa penyimpangan penggunaan.Kondisi geografis dan
permasalahan adat juga menyulitkan pengembangan infrastruktur daerah.

Keywords :transfer ke daerah, desentralisasi, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN
Kontribusi dana transfer ke daerah terhadap pendapatan daerah Provinsi Papua sekitar
93,83% sedangkan sisanya sebesar 6,17% bersumber dari pendapatan asli daerah. Dari angka
93,83% kontribusi transfer ke daerah, sebesar 67,59 disumbang oleh dana otonomi khusus
Papua. Rasio pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa struktur APBD Provinsi Papua
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bergantung pada dana transfer ke daerah. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi
regional Papua bergerak fluktuatif yang tidak linear dengan peningkatan transfer ke daerah
setiap tahunnya. Laju PDRB menunjukan fluktuasi, tahun 2010-2011 berada pada angka -
3,19 dan -5,32. Pada tahun 2012 dan 2013, laju ekonomi regional  bergerak positif yakni
sebesar 1,08 dan 14,8. Sementara sejak diberlakukannya otonomi khusus papua tahun 2001,
dana transfer ke daerah yang telah digulirkan sampai dengan  tahun 2014 sebesar Rp. 57,17
Triliun. Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) Papua sebesar 65,36 pada tahun
2011 dan 65,86 pada tahun 2012. Capaian tersebut  jauh dibawah rata-rata nasional yakni
sebesar 73,29. Bahkan Papua masih berada pada urutan terendah secara nasional.
Perubahan tata kelola transfer ke daerah terus dilakukan sejak penyempurnaan keuangan
negara untuk mendorong pemerataan pembangunan dan disparitas antar wilayah di Indonesia.
Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 telah membawa pergeseran paradigma dari model
sentralistik menjadi desentralistik. Kehadiran Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999
menjadizero point pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada
daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi menjadi dua
sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberikan makna(Hayek,
1945).Paket Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 merupakanrevisi undang-undang
sebelumnya yang memfokuskan pada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat dan
perbaikan pertanggungjawaban pengeluaran pemerintah daerah dengan mengedepankan
quality spending (Estache, 1994). Dilihat dari perspektif fiskal, perubahan ini merupakan
refleksi atas kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat.
Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan multi level government yang
memunculkan pertanyaan lanjutan yaitu apa yang meajadi tugas dari masing-masing tingkat
pemerintahan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pertanyaan ini
memunculkan konsep first generation theory of fiscal federalism yang menyatakan bahwa
pemerintah pusat semestinya memainkan peranan penting dalam redistribusi pendapatan
(Oates, 2006). Pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk melakukan fungsi
redistribusi. Salah satu peran penting pemerintah adalah bertindak sebagai fungsi distribusi
(Nasution, 2013). Ekonomi yang bersandar pada kekuatan mekanisme pasar diyakini tidak
akan menimbulkan distribusi penghasilan yang merata. Penerapan pajak daerah dengan
sistem progresif tidak akan menjamin keberlangsungan distribusi pendapatan yang lebih
merata kepada kelompok masyarakat. Pemikiran ini yang membangkitkan konsep
intergovernmental transferatau transfer antar pemerintah.
Transfer ke daerah memiliki pola redistribusi pendapatan yang berbeda dibanding penerapan
pajak daerah progresifmelalui mekanisme fiscal equalization. Mengurangi kesenjangan
daerah yang kaya dengan yang miskin sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang
(relatif) sama untuk menyediakan layanan publik. Dengan demikian akan terbentuk konsep
pemerataan daerah. Otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pemberian
kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan secara
mandiri. Implikasinya pemerintah daerah perlu pendanaan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya sehingga melahirkan prinsip money follow
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function. Penjabaran prinsip ini sering diwujudkan dengan pemberian transfer ke daerah
dalam jumlah yang memadai.
Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pengalihan kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari paket reformasi yang ditujukan untuk
meningkatkan daya saing antar pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik serta
merangsang pertumbuhan ekonomi (Kappeler, 2012). Selaras dengan pernyataan
tersebut,penelitian ini mengangkat kerangka intergovernmental transfer dalam kaitannya
dengan pertumbuhan ekonomi daerah Papua. Agenda yang belum tuntas terkait teori dan
praktek desentralisasi fiskal adalah bagaimana peran desentralisasi fiskal mampu mencapai
sasaran ekonomi tradisional dan efisiensi ekonomi, kesetaraan fiskal horisontal dan stabilitas
makroekonomi serta bagaimana aspek-aspek tersebut mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi(Saragih, 2003).
Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus memperhatikan prinsip money should follow function
yang mengindikasikan bahwa setiap pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa
implikasi pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Bahl, 1999).
Agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan secara
efektif dan dapat menyediakan layanan publik dengan baik, maka pemerintah daerah tersebut
harus didukung dengan sumber pendapatan yang memadai baik yang berasal dari local
revenue termasuk surcharge of taxes, pinjaman daerah dan dana perimbangan.
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan
baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya berdasarkan kaidah-kaidah otonomi
daerah. Sejalan dengan prinsip money follow function, penerimaan pendapatan harus diiringi
dengan diskresi yang lebih luas untuk pembelanjaannya sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas daerah. Kondisi ini akan menciptakan local government spending yang benar-benar
bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan desentralisasi fiskal mewujudkan
kesejahteraan masyarakat salah satunya bergantung pada bagaimana pemerintah daerah
mengalokasikan belanjanya pada kegiatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan
menekankan quality spending. Melalui pendelegasian kewenangan, proses penganggaran
melibatkan banyak partisipan sehingga menciptakan efektifitas (Hagen, 2002).
Penerapan desentralisasi fiskal salah satunya melalui transfer ke daerah dan pemberian dana
otonomi khusus sebagai implementasi desentralisasi asimetri di Provinsi Papua akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai barometer perkembangan ekonomi dari
satu periode ke periode berikutnya. Transfer ke daerahyang diberikan kepada pemerintah
daerah Papua melalui mekanisme transfer ke daerah dapat dikelompokkan menjadi dana
perimbangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang merupakan penjabaran dari
pelaksanaan desentralisasi asimetri. Sedangkan dana perimbangan dapat diklasifikasikan
menjadi Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK. Transfer dana perimbangan maupun dana
otonomi khusus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu daerah di Indonesia yang mendapat limpahan pendapatan yang besar dengan
penerapan desentralisasi fiskal adalah Provinsi Papua.Penerimaan daerah Papua meningkat
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dua kali lipat setelah pemberlakukan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang
telah diterapkan di Papua tahun 2001 (Stine, 1994). Papua memperoleh desentraliasi asimetri
yang tentunya berbeda dibanding dengan pemerintah daerah lainnya. Otonomi khusus
merupakan bentuk desentralisasi asimetri yang disesuaikan dengan karakteristik daerah
sehingga tidak disamaratakan penerapannya pada seluruh daerah di indonesia. Asimetri
diartikan sebagai perbedaan status di antara unit-unit dalam suatu negara federal atau negara
yang terdesentralisasi berdasarkan konstitusi atau ketentuan hukum lainnya (Hayek, 1945).
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang
lahir pasca pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia memberi kewenangan khusus dalam
mengelola sumber daya alam dan memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Kebijakan
tersebut diambil untuk menampung perbedaan yang mencolok daerah Papua dibandingkan
daerah lainnya di Indonesia. Sehingga kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi gejolak
politik yang timbul terhadap penentangan pemerintah pusat (Estache, 1994).  Hal ini
merupakan refleksi dari dari desentralisasi asimetri, dimana dasar pengambilan keputusan
dalam rangka hubungan pusat dan daerah bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah tetapi
lebih ke arah welfare(W. Oates, 1972).
Melewati satu dasa warsa pelaksanaan otonomi khusus di Papua sebagai bentuk perpaduan
desentralisasi asimetri dan desentralisasi fiskal, tentunya menarik untuk meneliti pengaruh
dana desentralisasi fiskal utamanya dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi barometer percepatan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi khusus Papua berlangsung selama 25 tahun
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kondisi dan permasalahan yang
muncul dalam penerapan desentralisasi fiskal berbeda di setiap daerah termasuk Papua.
Perbedaan ini menyangkut potensi sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber
daya yang ada. Sehingga fakta ini menjadi motivasi yang menarik untuk melakukan
penelitian ini. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah melihat
pengaruh intergovernmental transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Papua
sebagai bentuk penguatan desentralisasi asimetris.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desainmixed method yakni perpaduan metode kuantitatif dan
kualitatif.Penelitian kuantitatif digunakan mempertajam analisispengaruhtransfer ke daerah di
Provinsi Papua, dan pendekatan kualitatif mendeskripsikanimplementasi desentralisasi fiskal
di daerah tersebut. Studi pengujian hipotesisakan membuktikan pengaruh transfer dana
perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi regional Papua.
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada
desentralisasi fiskal dan perkembangan daerah. Keterbaruan penelitian ini melibatkan
desentralisasi asimetrisedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelaksanaan
desentralisasi simetri.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data
kuantitatif bersumber dari laporan realisasi penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi
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khusus pada Provinsi Papua periode tahun 2009-2013. Sedangkan data kualitatif diperoleh
melalui studi literatur terkait kondisi perekonomian, sosial budaya masyarakat serta
implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Papua. Data kualitatif berperan sebagai
pendukung dan pelengkap atas pengujian hipotesis yang dilakukan. Analisis dokumen dari
beberapa sumber data milik instansi berwenang mempublikasikan data tersebut seperti
Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji
hipotesis yang dirumuskan dalam studi ini. Analisis ini merupakan penjabaran dari regresi
linear untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel. Variabel independen yang
digunakan adalah DAU (X1), DAK (X2) serta Dana Otonomi Khusus (X3). Sedangkan
variabel dependennya adalalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) sebagai Y. Persamaan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
Y = α + β1DAU + β2DAK + β3DOK + e1

Metode analisis data kualitatif menggunakan studi dokumenter dan literatur melalui
pemaparan secara emik dan analisis deskriptif. Analisis ini menjelaskan bagaimana
penggunaan dan pengelolaan dana perimbangan serta dana otonomi khusus di Provinsi Papua
dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi fiskal. Analisis ini mengungkap permasalahan
dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Papua.
Studi yang dilakukan Pujiati (2008) pada kabupaten/kota di wilayah karesidenan Semarang
dengan data series 2002-2006 menunjukkan DBH memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU memiliki memiliki pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pola pembelanjaan DAU memiliki kecenderungan dialokasikan pada
belanja yang kurang produktif. Pada beberapa negara, pemberian non matcing grants oleh
pemerintah pusat akan memberikan dampak pada peningkatan investasi publik (Zou, 1994).
Berdasarkan pemikiran dan rerangka konseptual tersebut, hipotesis pertama yang dibangun
dalam penelitian ini adalahDana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
regional Provinsi Papua.
Penelitian yang dilakukan oleh W. Oates (1972) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal
berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi pada daarah yang
memiliki pusat bisnis dan daerah yang mempunyai sumber daya alam tinggi. Penelitian
menggunakan data panel  antar provinsi pada tahun 2001-2005. Selanjutnya hasil penelitian
tersebut diperkuat dengan studi Santosa (2013) membuktikan bahwa DAK dan DBH
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. DAK yang
difokuskan pada belanja modal melalui penyediaan sarana fisik dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi. Hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah DAK
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Papua.
Otonomi khusus yang dijalankan di Provinsi Papua diharapkan mampu menciptakan
kesetaraan pembangunan dengan daerah lainnya. Transfer ke daerah menciptakan keleluasaan
daerah dalam mengelola dana tersebut untuk peningkatan kualitas layanan publik. Kajian
yang dilakukan Darwanto (2007) menyatakan pelaksanaan desentralisasi memberikan efek
yang besar terhadap perkembangan daerah di masa otonomi. Penerapan otonomi yang lebih
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besar akan memberikan pengaruh yang lebih besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi,
sehingga memacu daerah untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai upaya peningkatan
kulitas layanan publik yang lebih baik. Hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini
adalah dana otusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan hasil penelitiandilakukandengan pengujian hipotesis menggunakananalisis
regresi linear berganda.  Penelitian ini mengunakan variabel dependen PDRB, yang diukur
dengan meggunakan rasio PDRB. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri
dari tiga variabel transfer ke daerahyaitu DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus. Sebelum
melakukan pengujian hipotesis, untuk memenuhi kelayakan data dan model regresi, terlebih
dahulu digunakan pengujian normalitas data dan uji asumsi klasik sebagai berikut :
Pengujian normalitas untuk mengetahui data residual terdistrubisi secara normal dan
independen. Apabila pengujian normalitas tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak
valid pada jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).  Hasil pengujian normalitas menggunakan
Kolmogorov-Smirnov Testdiperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,391 dan asymp sig.
sebesar 0,998. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
data penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi apakah model regresi memiliki korelasi antar
variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak
ortogonal. Nilai cut off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006).  Pengujian
multikolinearitas memberikan hasil sebagai berikut : (1) Nilai Tolerance semua variabel
independen lebih besar dari 0,10, yaitu untuk DAK sebesar 0,202, OTSUS sebesar 0,200 dan
DAU sebesar 0,121; (2) Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10,00, yaitu
untuk variabel DAK sebesar 4,955, OTSUS sebesar 4,994 dan DAU sebesar 8,237.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa model regresi adalah baik karena
tidak terjadi korelasi antar variabel independen.
Uji autokorelasi mendeteksi model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode tersebut dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.
Autokorelasi muncul karena observasi yang saling berurutan sepanjang waktu (Ghozali,
2006). Hasil uji autokorelasi memberikan nilai Durbin-Watson sebesar 3,246. Berdasarkan
tabel DW statitistic untuk data penelitian ini memiliki du 0,142. Berdasarkan data tabel
tersebut dapat ditentukan bahwa nilai du <3,246< (4-du). Pengujian ini memperlihatkan
model regresi adalah baik karena bebas dari autokorelasi antara residual pada periode tersebut
dengan periode sebelumnya.
Uji heteroskedastisitas mendeteksi apakah model regresi mengalami ketidaksamaan varian
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel independen signifikan
secara statistik mempengaruhi absolut residual maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas
(Ghozali, 2006). Hasil pengujian heterokedastisitas menghasilkan nilai signifikansi dari
ketiga variabel bernilai 1,00 atau lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung ketiga
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variabel lebih kecil dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regersi baik karena
tidak terjadi heteroskedastisitas.
Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menentukan pengaruh dua atau lebih
variabel independen atau mencari hubungan fungsional dua variabel independen atau lebih
terhadap variabel dependennya. Pengujian regresi linear berganda menggunakan alat bantu
statistik yakni spss.Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda atas variabel DAU
terhadap PDRB memberikan hasil koefisien standarized beta sebesar -0,279 dan nilai
signifikansi sebesar  0,071. Hasil ini membuktikan bahwa penerimaan DAU berpengaruh
siginifikan pada level 10% terhadap PDRB Provinsi Papua. Dengan demikian, transfer DAU
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Papua. Hasil
pengujian ini mendukung hipotesis yang pertama dalam penelitian ini didukung atau dengan
kata lain H1 diterima.Pembuktian ini mengindikasikan dana transfer ke daerah yakni
penerimaan DAU yang terus meningkat setiap tahunnya berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Papua.
Selanjutnya hasil pengujian regresi atas variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi
menghasilkan angka koefisien standarized beta sebesar 1,852 dan nilai signifikansi sebesar
0,081. Hasil perhitungan  membuktikan bahwa penerimaan DAK berpengaruh siginifikan
pada level 10% terhadap PDRB Provinsi Papua. Indikasinya transfer DAK berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dengan demikian, hipotesis kedua
dalam penelitian ini didukung atau dengan kata lain H2 diterima.  Transfer DAK sebagai
specific grantyang diarahkan pada kegiatan maupun proyek prioritas nasional mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Pemerintah daerah harus
mengoptimalkan penggunaan DAK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pengujian regresi untuk Dana Otonomi Khusus menghasilkan angka angka koefisien
standarized beta sebesar 0,837dengan nilai signifikansi sebesar  0,176. Hasil ini
membuktikan bahwa penerimaan Dana Otonomi Khusustidak berpengaruh siginifikan pada
pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal ini berarti Provinsi Papua belum mampu
mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian ini bertentangan dengan hipotesis ketigabahwa Dana
Otonomi Khusus berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Papua. Dengan kata lain
hipotesis ketiga penelitian ini tidak didukung atauH3ditolak.
Hasil pengujian hipotesis ketigamenarik untuk dianalisis lebih mendalam terkait dana
otonomi khusus sebagai penerapan desentralisasi asimetris pada kanyataannya belum mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Permasalahan ini tentu menjadi
pertanyaan besar mengingat transfer Dana Otonomi Khusus yang dikucurkan sepanjang tahun
2009-2013 sejumlah Rp. 16,1 triliun yang merupakan tergolong angka fantastis untuk dana
desentralisasi fiskal. Hasil pengujian ini meununjukkan bahwa dalam penganggaran sektor
publik tidak terlepas dari adanya agency problem pengelolaan dana otonomi khusus Papua.
Perspektif keagenan menjelaskan agen akan bertindak self-interested, risk averse, rational
actors yang selalu berusaha less effort atau moral hazard dan adverse selection. Tidak
selamanya pemerintah daerah sebagai agen dalam desentralisasi fiskal mengelola dan
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menggunakan dana otonomi khusus sesuai dengan keinginan prinsipal. Permasalahan inilah
yang dapat menjelaskan belum optimalnya penggunaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi
Papua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya permasalahan dan
kondisi tersebut akan dibahas dengan penedekatan kualitatif.
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Nugini bagian barat atau
West New Guinea. Sebelum bernama papua, provinsi ini dahulu bernama Irian Barat yang
didasarkan pada penyerahan kekuasaan dari UNTEA kepada Republik Indonesia sebagai
hasil PEPERA pada tanggal 1 Mei 1963. Provinsi ini berganti nama menjadi Irian Jaya pada
saat Presiden Soeharto meresmikan tambang emas dan tembaga Freeport. Sejak penerapan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus berubah nama menjadi
Papua.
Daerah-daerah di wilayah Provinsi Papua secara geografis berbeda satu dengan yang lainnya.
Kondisi ini merupakan keunikan geografis yang dimiliki Provinsi Papua. Pegunungan kapur
yang berelief curam membentang di sebagian besar wilayah Papua dengan ketinggian
mencapai 3.000 meter. Sebagai pulau terbesar dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung
serta geografis yang menyebar, mengakibatkan masalah hubungan transportasi antar daerah
menjadi kendala.
Luas wilayah provinsi Papua adalah sekitar 756.881,89 km2 dan merupakan daerah terluas di
Indonesia. Total jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 2.730.772 jiwa dengan populasi
tertinggi di Kota Jayapura sebanya 256.705 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Papua yaitu
3.608 jiwa/km2 yang cenderung berpusat di ibukota provinsi. Provinsi Papua memiliki
beragam suku asli yang mencapai 255 jenis suku.
Perkembangan penerimaan DAU Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2009, DAU yang dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp 1.05 triliun dan
pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. Rp. 1,89 triliun atau mengalami peningkatan
sekitar 78,53% dibandingkan empat tahun sebelumnya. Peningkatan ini tergolong besar
dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.  Bahkan pada tahun 2014, Provinsi Papua menjadi
penerima DAU terbesar di Indonesia apabila dibandingkan pemerintah daerah lainnya.
Sepanjang kurun waktu tahun 2009-2013, pemerintah Provinsi Papua telah menerima alokasi
DAU sejumlah Rp. 6,72 triliun. Alokasi DAU tersebut digunakan sebagai pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dengan
maksud mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui formula yang
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Penggunaan DAU bersifat block grant.
Penerimaan DAK Provinsi Papua sepanjang kurun waktu 2009-2013 mengalami
perkembangan yang fluktuatif relatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009, jumlah
DAK yang diterima sebesar Rp. 74,66 milyar dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 133,90 milyar
atau mengalami peningkatan sekitar 79,34% dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya.
Namun pada tahun 2011, Provinsi Papua tidak mendapatkan alokasi DAK, pemenuhan
pembangunan sarana umum dibantu dari pembiayaan Dana Tambahan Infrasruktur yang
diberikan oleh pemerintah pusat.
Provinsi Papua mendapat DAK sebesar Rp. 314,75 milyar selama tahun 2009-2013.Setiap
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tahun kebijakan pengalokasian DAK bersifat dinamis tergantung pada prioritas nasional yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Pengaloakasian DAK didasarkan pada
pemikiran bahwa pemerintah pusat mempunyai kepentingan dan tanggung jawab atas
pencapaian program yang menjadi prioritas nasional. Karakteristik DAK merupakan dana
desentralisasi yang bersifat specific grant kepada pemerintah daerah.
Penerimaan dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua adalah 2% dari total alokasi
dana alokasi umum nasional. Sepanjang tahun 2009-2013 penerimaan Dana otonomi khusus
terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah alokasi DAU Nasional yang terus
bertambah. Pada tahun 2009, Provinsi Papua menerima dana otonomi khusus sebesar Rp.
2,61 triliun dan pada tahun 2013 jumlah dana otonomi khusus yang diterima sebesar Rp. 4,36
triliun atau mengalami peningkatan sekitar 66,91% dibandingkan pada empat tahun
sebelumnya.
Potret penerimaan dana otonomi khusus selama kurun waktu 2009-2013, total penerimaan
dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp. 16,10 triliun. Pengalokasian dana otonomi
khusus ditujukan salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat asli melalui
pemanfaatan dan pengelolaan hasil kekayaan alam dengan empat program prioritas yaitu
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta pembangunan infrastruktur.
Otonomi khusus di Provinsi Papua diarahkan untuk pembangunan daerah yang mencakup
pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan.
Kondisi ekonomi Papua pada tahun 2013 lebih baikdibandingkan tahun 2012. PDRB Papua
tahun 2013 sebesar 24,62 triliun rupiah yang berarti tumbuh 6,39% dari tahun 2009.
Sedangkan apabila dibanding dengan tahun 2012, PDRB Papua mengalami pertumbuhan
14,84%. Namun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, pergerakan PDRB Provinsi
Papua mengalami fluktuasi. Apabila dilihat lebih rinci menurut PDRB sektoral, pergerakan
PDRB Provinsi Papua disebabkan oleh sub sektor pertambangan yang produksinya tumbuh
30,63% setelah pada tahun 2012 mengalami minus 14,92%. Dominasi sektor pertambangan
sangat kuat sehingga pergerakannya mempengaruhi sektor lainnya. Sub sektor pertambangan
non migas didominasi oleh komoditi hasil tambang PT. Freeport yang semuanya diekspor.
Potret perkembangan PDRB sepanjang kurun waktu 2009-2013 yang mengalami fluktuasi
penurunan dan peningkatan. Pada dasarnya kinerja perekonomian Papua yang tercermin
dalam PDRB didominasi oleh sektor pertambangan sebesar 63%, diikuti oleh sektor pertanian
yang berkontribusi sekitar 9,45%, selanjutnya sektor bangunan dan konstruksi yang
memberikan andil terhadap PDRB sebesar 7,81%. Dan urutan keempat adalah sektor jasa-
jasa yang menyumbang 7,24%. Sedangkan kelima sektor lainnya memberikan kontribusi
sekitar 12,35%. Dengan demikian pergerakan ekonomi Provinsi Papua banyak dipengaruhi
oleh sektor pertambangan.
Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada pemberlakuan
UU Nomor 21 Tahun 2001, ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik terutama dalam rangka menciptakan keadilan, penegakan
supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat daerah Papua sehingga
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memiliki keseteraan dan keseimbangan dengan daerah provinsi lain.
Transfer ke daerah dalam rangka otsus Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Porsi penerimaan dana otonomi khusus mencapai 67% pada APBD Papua. Sepanjang tahun
2002 sampai dengan 2012, total penerimaan dana otsus Papua mencapai Rp 28,445 triliun
dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp. 5,271 triliun.  Namun praktek pengelolaan dana
otonomi khusus belummemenuhi amanat undang-undang. Beberapa program dan kegiatan
yang dijalankan tidak semestinya dibiayai dari otonomi khusus dan tidak sesuai dengan
prioritas otonomi khusus. Berdasarkan hasil audit BPK atas penggunaan dana otonomi khusus
tahun 2002-2010 ditemukan penyimpangan dana tersebut sebesar Rp. 4,12 triliun dari jumlah
Rp. 19,12 triliun yang ditransfer ke Papua. Rasio penyimpangannya sebesar 21,55%.
Beberapa kondisi pengelolaan dana otonomi khusus yang belum optimal pada akhirnya
belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.
Pemanfaatan dana otsus dalam bidang pembangunan infrastruktur di beberapa daerah Papua
dijalankan melalui sejumlah program seperti pembangunan perumahan masyarakat
kepulauan, pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jaringan air bersih
serta pemeliharaan transportasi udara. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat
mengembangkan sentra industri dan pangan, pusat-pusat permukiman penduduk, membuka
isolasi daerah yang pada akhirnya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mencermati upaya penerobosan keterisolasian dan pembangunan tersebut ditemukan
beberapa praktek pengelolaan dana otonomi khusus yang tidak sesuai dengan prioritas dana
otonomi khusus dan grand design desentralisasi fiskal, di antaranya adalah :
Kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan dana otonomi khusus serta kelambatan
penyusunan Perdasus. Pemerintah daerah Papua belum menyusun rencana induk percepatan
pembangunan dalam rangka pemanfaatan otonomi khusus secara berkesinambungan sesuai
UU No. 21 Tahun 2001 dalam 25 tahun. Sasaran program infrastruktur yang dilakukan belum
sepenuhnya mengacu pada upaya penerobosan keterisolasian daerah untuk mempermudah
aksesibilitas. Pembangunan rumah dinas camat dan sarana pemerintahan, pengadaan jam
dinding berlogo, pengadaan televisi, pengadaan tas berlogo masih menggunakan dana
otonomi khusus. Semestinya kebutuhan tersebut dibiayai APBD yang bukan bersumber dari
dana otonomi khusus.
Keterlambatan regulasi yang mengatur detail otonomi khusus berakibat pada pemanfaatan
dana otsus tidak berjalan baik. Sebagian dana otonomi khusus digunakan untuk Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) baik secara perorangan maupun kelembagaan, diantaranya
dalam bentuk program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Pemanfaatan
bantuan tersebut belum optimal. Program Respek memberi dana tunai langsung rata-rata
sebesar 100 juta rupiah per kampung. Pada tahun 2009 dana tunai program Respek di
Provinsi Papua mencapai 320 miliar, meningkat pada tahun 2010 menjadi 350 miliar dan
tahun 2011 disalurkan 457 miliar.
Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito atas penerimaan dana otonomi khusus yang
tidak dianggarkan dan didukung dengan mekanisme yang benar. Bunga deposito sebesar Rp.
53,76 milyar dari Bank Mandiri dan Bank Papua, tidak dibukukan dalam rekening otonomi
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khusus serta tidak diketahui peruntukannya. Kondisi ini bertentangan dengan UU No. 21
Tahun 2001 yang menyebutkan penerimaan dalam rangka otsus bertujuan membiayai
pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, kesetaraan dengan provinsi lain dan
penyediaan infrastruktur.
Persoalan kondisi geografis dan tanah adat menjadi problematika yang rumit sehingga
mengakibatkan biaya pembangunan infrstruktur di Papua menjadi sangat mahal. Pertambahan
jalan darat di wilayah Papua bergerak lamban. Akibatnya perekonomian daerah tidak tumbuh
dengan baik. Pada tahun 2010 panjang jalan di wilayah Papua tidak mengalami penambahan
hanya sekitar 15.702,82 km. Besaran angka ini sama dengan tahun 2009. Kondisi ini tidak
sebanding dengan luas wilayah Papua yang mencapai 756.881,89 km2.
Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi asimetri di Provinsi Papua belum sesuai dengan
tujuan yakni kemandirian dan kesetaraan daerah. Transfer dana otonomi khusus sepanjang
tahun 2009 sampai dengan 2013 belum mampu mendongkrak perekonomian
daerah.Terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah beradaptasi dengan tuntutan dan
harapan yang baru serta bagaimana mengatur kompleksitas tanggung jawab yang
didesentralisasikan (Mardiasmo, 2002).

SIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan desentralisasi asimetris di Provinsi Papua belum sesuai dengan harapan yakni
kemandirian dan kesetaraan dengan daerah lainnya. Pendapatan daerah Provinsi Papua sekitar
93,83% bersumber dari transfer ke daerah sedangkan sisanya sebesar 6,17% bersumber dari
pendapatan asli daerah. Dari angka 93,83% kontribusi transfer ke daerah, sebesar 67,59%
disumbang oleh penerimaan dana otonomi khusus Papua.
Berdasarkan hasil penelitian ini, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Papua dengan nilai signifikansi
0,071 dan 0,081. Hasil ini mengindikasikan bahwa transfer DAK yang diarahkan sebagai
specific grants dalam rangka pencapaian prioritas nasional telah mampu mendorong
perekonomian daerah. Transfer DAU yang mengalami peningkatan setiap tahun juga memicu
pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Sedangkan penerimaan Dana Otonomi Khusus
membuktikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.
Kondisi ini mengindikasikan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus periode
tahun 2009-2013 belum optimal mendorong perekonomian daerah. Semestinya dana otonomi
khusus diarahkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan
ekonomi, kesetaraan dengan provinsi lain dan penyediaan infrastruktur.
Keterbatasan penelitian adalah periode pengambilan sampel selama 5 (lima) tahun
mulai2009-2013. Hal ini kemungkinan berakibat pada hasil analisis yang kurang
menggambarkan kondisi keseluruhan dalam jangka panjang mengenai pengaruh dana
perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua.
Penelitian ini belum memasukkan mapping belanja daerah sebagai salah satu pendorong
perekonomian daerah. Mengingat pertumbuhan ekonomi daerah banyak dipengaruhi oleh
pola belanja daerah apakah bersifat konsumtif atau cenderung ke arah pembelanjaan yang
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sifatnya investasi jangka panjang. Keterbatasan lainnya variabel non keuangan seperti kondisi
sosial masyarakat, budaya dan aspek geografis tidak dilibatkan.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan rentang data yang lebih panjang serta
memasukkan pola pembelanjaan daerah sebagai variabel penelitian. Penggunaan mapping
belanja daerah dan rentang data yang lebih panjang dapat memberi hasil analisis yang lebih
komprehensif mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Penelitian selanjutnya juga
memperhitungkan variabel non keuangan seperti kondisi sosial masyarakat, budaya dan
keterisolasian daerah.
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ABSTRACT

The paper investigates and analyzes the factors that become antecedents of relationship
quality in Grapari Telkomsel Surakarta: client knowledge, customer orientation, expertise,
similarity, dan communication. The sample in this study is the customers who have used the
product of Telkomsel for two years or more, been visiting to the office of Grapari Telkomsel
Surakarta, and been interact directly with the customer services.   The respondents of this
study totaled 179 respondents. The sampling method used was non probability sampling,
where as the technique used is purposive sampling. The hypothesis testing is carried out
using multiple regressions linier. The result shows that client knowledge is positively related
to relationship quality, customer orientation is positively related to relationship quality,
expertise is positively related to relationship quality, similarity is not positively related to
relationship quality, and communication is positively related to relationship quality.

Keywords: communication, relationship marketing, relationship quality
.

ABSTRAK

Penelitian ini menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi relationship
quality di Grapari Telkomsel Surakarta, yaitu client knowledge, customer orientation,
expertise, similarity, dan communication. Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang
telah menggunakan produk dari Telkomsel selama dua tahun atau lebih, serta pernah
berkunjung ke kantor Grapari Telkomsel Surakarta dan berinteraksi secara langsung engan
bagian customer services. Responden dalam penelitian ini berjumlah 179 Responden. Metode
sampling yang digunakan adalah non probability sampling, sedangkan teknik yang dipakai
adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi linier berganda.
Berdasarkan analisis yang dilakukan di peroleh hasil sebagai berikut: client knowledge
berpengaruh positif terhadap relationship quality, customer orientation berpengaruh positif
terhadap relationship quality, expertise berpengaruh positif terhadap relationship quality,
similarity tidak berpengaruh positif terhadap relationship quality, dan communication
berpengaruh positif terhadap relationship quality.

Kata kunci: communication, relationship marketing, relationship quality
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PENDAHULUAN
Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan sekaligus
menciptakan keunggulan bersaing adalah relationship marketing (Munanadar, 2016). Raza &
Rehman (2012) menyatakan bahwa relationship marketing dapat membantu praktisi
pemasaran untuk mengambil keputusan akurat dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.
Rasul (2016) menyatakan bahwa bisnis yang dibangun dengan relationship marketing yang
kuat akan menciptakan keuntungan dari kesediaan pelanggan untuk membayar harga
premium. Ketika pelanggan merasakan hubungan positif dengan bisnis, mereka jarang beralih
merek meskipun harga meningkat.
Esensi dari Relationship Marketing terletak pada Relationship Quality yang diartikan sebagai
penilaian secara keseluruhan dari kekuatan dalam sebuah hubungan (Garbarino dan Johnson,
1999). Relationship Quality yang bernilai tinggi menunjukkan bahwa pelanggan dapat
mengandalkan integritas penyedia layanan. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan
kepercayaan terhadap kinerja penyedia layanan di masa depan karena tingkat kinerja masa
lalu terbukti memuaskan secara konsisten. (Abdullah, et al., 2014).
Riset yang terkait dengan pengembangan model analisis anteseden dari Relationship Quality
telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian menunjukkan perbedaan dalam
penggunaan variabel anteseden dari konstruk Relationship Quality. Penelitian awal terkait
dengan anteseden dari Relationship Quality dilakukan oleh Crosby, Evans, dan Cowles
(1990). Model Relationship Quality yang digunakan dalam penelitian tersebut bertujuan
untuk mengetahui karateristik dan anteseden dari Relationship Quality yang diterapkan pada
perusahaan asuransi di Amerika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peran
similiarity, expertise, dan relational selling sebagai anteseden dari Relationship Quality.
Shamdasani dan Balakrishnan (2000) melakukan penelitian dengan mengunakan variable
Expertise, Client Knowledge, Friendliness, dan Similarity sebagai Anteseden dari
Relationship Quality, dan membagi konstruk Relationship Quality menjadi dua dimensi: trust
dan satisfaction. Hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa Pegawai perusahaan yang
menerapkan pendekatan friendliness dan memiliki knowledge of customers yang baik
berpengaruh terhadap relationship quality, namun expertise dan similarity hanya
mempengaruhi dimensi trust dari relationship quality, dan tidak mempengaruhi dimensi
satisfaction dari relationship quality. Riset tersebut diterapkan dalam konteks perusahaan jasa
kecantikan di Singapura.

Kim, Han, dan Lee (2001) melakukan penelitian dengan mengunakan variabel Guest
Confidence, Guest Contact, dan Communication sebagai Anteseden dari Relationship
Quality. Penelitian tersebut mengambil sebuah Hotel Bintang Lima di Korea sebagai objek
penelitian. Hasil penelitian tersebut membuktikan peran Guest Confidence dan
Communication sebagai anteseden dari Relationship Quality. Macintosh (2007) melakukan
penelitian dengan mengunakan variabel Customer Orientation dan Expertise sebagai
Anteseden dari Relationship Quality. Hasil penelitian membuktikan pengaruh Customer
Orientation dan Expertise terhadap Relationship Quality yang dipersepsikan oleh pelanggan.
Konteks studi dalam riset ini adalah agen biro perjalanan di Kanada.
Rajaobelina dan Bergeron (2009) melakukan penelitian yang relevan dengan Relationship
Quality yang diujikan dalam konteks Jasa Konsultasi Keuangan di Kanada. Penelitian
tersebut menggunakan variabel Client Knowledge, Customer Orientation, Expertise, dan
Similarity sebagai Anteseden dari Relationship Quality. Hasil penelitian tersebut
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membuktikan peran Client Knowledge, Customer Orientation, dan Expertise sebagai
anteseden dari Relationship Quality.

Penelitian ini merupakan riset lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Rajaobelina dan
Bergeron (2009) dengan menambahkan konstruk Communication sebagai variabel anteseden
dari Relationship Quality. Dasar digunakannya variabel Communication sebagai anteseden
dari Relationship Quality dalam penelitian ini bersumber dari riset yang dilakukan oleh Kim
et al., (2001). Penambahan konstruk Communication ini sesuai dengan arahan untuk
penelitian lanjutan dari riset yang dilakukan oleh Rajaobelina dan Bergeron (2009). Konteks
studi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Telkomsel sebagai salah satu pemain besar
dalam bisnis operator telekomunikasi yang berbasis teknologi selular di Indonesia. Masalah
penelitian yang dirumuskan adalah:
“Apakah Client Knowledge, Customer Orientation, Expertise, Similarity, dan Communication
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Relationship Quality di Grapari Telkomsel
Surakarta?”
Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi relationship quality di Grapari Telkomsel Surakarta.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
Relationship Quality didefinisikan sebagai persepsi dan evaluasi pelanggan terhadap service
yang telah diberikan oleh penyedia jasa yang terwujud dalam komunikasi maupun perilaku
(Kim et al., 2001). Faktor-faktor yang mempengaruhi Relationship Quality yang akan dikaji
lebih lanjut dalam penelitian ini diantaranya adalah: Client Knowledge, Customer
Orientation, Expertise, Similarity, dan Communication.
Pengaruh Client Knowledge terhadap Relationship Quality
Penelitian yang dilakukan oleh Paulin et al., (2000) menunjukkan peran Client Knowledge
sebagai variabel signifikan yang mempengaruhi kualitas hubungan antara penyedia jasa dan
klien. Client Knowledge dengan kata lain merupakan elemen penentu dalam efektivitas dan
efisiensi Relationship Quality dan berkontribusi dalam penciptaan keunggulan kompetitif
yang unik dan sukar ditiru oleh pesaing (Teas, 1988). Hipotesis yang dirumuskan adalah:
H1: Client Knowledge berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
Pengaruh Customer Orientation terhadap Relationship Quality
Penelitian terdahulu menujukkan ada nya pengaruh Customer Orientation terhadap
Relationship Quality dalam konteks industri perhotelan (Verdugo, Garcıa, dan Roldan, 2009;
Mousavi, Ashraf, Rajaey, dan Toosi, 2011). Syafrizal, Wahid, dan Ismail (2011) membuat
usulan konsep relationship quality dalam konteks industri perbankan dan menambahkan
variabel Customer Orientation (beserta dengan variabel Communication) sebagai variable
anteseden dari Relationship Quality. Customer Orientation dalam penelitian yang dilakukan
oleh Cheng et al., (2008) juga diakui sebagai indikator dari kualitas hubungan antara penjual
dan pembeli. Bejou et al., (1996) menemukan bahwa penentu dari Relationship Quality
terletak pada Customer Orientation yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan (trust)
dan kepuasan (satisfaction) dari konsumen. Hipotesis yang dirumuskan adalah:
H2: Customer Orientation berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
Pengaruh Expertise terhadap Relationship Quality
Junaid, Abbas, dan Ahsan (2015) menyatakan bahwa atribut yang dimiliki oleh karyawan
penyedia layanan (terdiri dari: Pengalaman, Keahlian, dan Penampilan) berpengaruh terhadap
kualitas hubungan hubungan antara penyedia dan pengguna layanan. Penelitian yang
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dilakukan oleh Crosby et al., (1990) mengindikasikan Expertise atau keahlian yang dimiliki
oleh seorang sales person perusahaan terlihat dari kompetensi yang teridentifikasi relevan
dengan transaksi barang dan jasa.  Studi yang dilakukan oleh Crosby et al., (1990) tersebut
menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari Expertise terhadap Relationship Quality.
Pegawai yang cerdas dan berpengalaman dapat mengurangi kegelisahan yang dialami oleh
Customer yang kemudian akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaannya
terhadap perusahaan (Rajaobelina dan Bergeron, 2009). Hipotesis yang dirumuskan adalah:
H3: Expertise berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
Pengaruh Similarity terhadap Relationship Quality
Penelitian yang dilakukan oleh Crosby et al., (1990) dan Smith (1998) menemukan adanya
hubungan yang signifikan secara statistik antara Similarity dan kriteria performa perusahaan,
seperti halnya: investasi dalam hubungan yang semakin kuat, trust, customer satisfaction, dan
penjualan. Hipotesis yang dirumuskan adalah:
H4: Similarity berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
Pengaruh Communication terhadap Relationship Quality
Syafrizal, Wahid, dan Ismail (2011) membuat usulan konsep relationship quality dalam
konteks industri perbankan dan menambahkan variabel Communication Customer
Orientation (beserta dengan variabel Customer Orientation) sebagai variable anteseden dari
Relationship Quality. Communication atau komunikasi yang efektif berpotensi meningkatkan
kepercayaan (trust) konsumen terhadap perusahaan (Moorman, Deshpande, dan Zaltman,
1993). Communication merupakan aspek penting bagi perusahaan untuk memelihara
hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Kim et al., 2001). Komunikasi yang terjadi
secara dua arah lebih membantu pelanggan untuk membangun kepercayaan dan memperoleh
kepuasan bila dibandingkan jenis komunikasi yang hanya berlangsung secara satu arah
(Dichter, 1989).  Hipotesis yang dirumuskan adalah:
H5: Communication berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, pengaruh antar variabel yang dikonsepkan adalah
sebagai berikut:

H1

H2

H3

H4

H5

Gambar 1.1
Model Penelitian

Client Knowledge
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Orientation

Expertise

Similarity
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METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelanggan Telkomsel di Surakarta. Sampel dalam
penelitian ini adalah pelanggan Telkomsel di Surakarta yang telah menggunakan produk dari
Telkomsel selama 2 tahun atau lebih serta pernah berkunjung ke kantor Grapari Surakarta dan
ber interaksi secara langsung dengan bagian customer services. Untuk memperoleh data yang
diperlukan, peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Total kuesioner yang diedarkan
sebanyak 230 kuesioner. Kuesioner yang kembali dan digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 179 kuesioner. Karakteristik sampel disajikan pada Tabel 1.

Table 1. Karakteristik Sampel
Karakteristik %

Usia 21 – 24 tahun 9,4
25 – 28 tahun 22,9
29 – 32 tahun 35,8
33 – 36 tahun 20,6
37 – 41 tahun 11,2

Jenis
Kelamin

Pria 45,3
Wanita 54,7

Pendidikan
Terakhir

SMU 3,9
D3 36,3
S1 53,7
S2 6,1

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik, maka berikut ini akan
disampaikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang berkaitan dan akan
dibahas dalam penelitian ini. Setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini
dinilai dengan menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan, yaitu Sangat Tidak
Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).

Client Knowledge
Client Knowledge adalah kemampuan perusahaan untuk mengetahui dan memahami
kebutuhan pelanggan yang terkait dengan komunikasi selular. Pengukuran variabel Client
Knowledge dilakukan dengan 4 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Rajaobelina
dan Bergeron (2009) serta Shamdasani dan Balakrishnan (2000). Adapun indikatornya
adalah: pemahaman terhadap kebutuhan spesifik pelanggan; pemahaman terhadap harapan
pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya; pemahaman terhadap tujuan pelanggan dalam
memenuhi kebutuhannya; pengenalan terhadap pelanggan tetap dari produk perusahaan.

Customer Orientation
Customer Orientation adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi dan memuaskan
kebutuhan pelanggan yang terkait dengan komunikasi selular yang dinilai dari pegawai
customer contact perusahaan. Pengukuran variabel Customer Orientation dilakukan dengan 4
item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Rajaobelina dan Bergeron (2009) serta
Macintosh (2007). Adapun indikatornya adalah: adanya usaha untuk menarik minat
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pelanggan melalui informasi tanpa memberikan tekanan; kemampuan pegawai perusahaan
untuk memberikan presentasi produk secara tepat; adanya sifat komunikatif yang ditunjukkan
oleh pegawai perusahaan; adanya keinginan pegawai perusahaan untuk melakukan
pekerjaannya dengan baik.

Expertise
Expertise adalah tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai costumer
services yang terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.
Pengukuran variabel Expertise dilakukan dengan 5 item pernyataan yang diadaptasi dari
penelitian Rajaobelina dan Bergeron (2009) serta Shamdasani dan Balakrishnan (2000).
Adapun indikatornya adalah: kualifikasi yang baik dari pegawai perusahaan sesuai
bidangnya; adanya hasil yang baik dari program training untuk pegawai perusahaan;
pengetahuan yang baik dari pegawai perusahaan terkait dengan bidangnya; pengalaman
selama bertahun-tahun yang memiliki oleh pegawai perusahaan di bidangnya; kemampuan
yang baik dari pegawai perusahaan sesuai dengan bidangnya.

Similarity
Similarity adalah persepsi konsumen mengenai kemiripan karakteristik tertentu (seperti dalam
hal: penampilan maupun perilaku) yang mereka (pelanggan) miliki apabila dibandingkan
dengan pegawai customer service perusahaan. Pengukuran variabel Similarity dilakukan
dengan 4 item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Rajaobelina dan Bergeron (2009)
serta Shamdasani dan Balakrishnan (2000). Adapun indikatornya adalah: pelanggan merasa
memiliki kemiripan dalam hal penampilan dengan pegawai perusahaan yang pernah mereka
temui; pelanggan merasa memiliki kemiripan dalam hal kepribadian dengan pegawai
perusahaan yang pernah mereka temui; pelanggan merasa memiliki kemiripan dalam cara
berbusana dengan pegawai perusahaan yang pernah mereka temui; pelanggan merasa
memiliki kesamaan minat dengan pegawai perusahaan yang pernah mereka temui.

Communication
Communication adalah konsistensi yang dimiliki oleh perusahaan untuk berbagi informasi
dan berkomunikasi dengan pelanggan baik secara online maupun off-line. Pengukuran
variabel communication dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 item pernyataan yang
diadaptasi dari penelitian Kim et al., (2001) yang terdiri dari: konsistensi yang dimiliki oleh
perusahaan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan pelanggan; adanya kegiatan
promosi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan; adanya ucapan terima kasih yang
diberikan oleh perusahaan untuk pelanggannya; adanya perlakuan istimewa yang diberikan
oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Relationship Quality
Relationship Quality adalah tingkat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan serta tingkat
kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Pengukuran
variabel Relationship Quality secara keseluruhan dilakukan dengan 6 item pernyataan yang
diadaptasi dari penelitian Rajaobelina dan Bergeron (2009) serta Kim et al., (2001). Adapun
indikatornya adalah: pendapat pelanggan  mengenai apakah perusahaan selalu menepati
janjinya kepada mereka; pendapat pelanggan  mengenai apakah perusahaan bisa diandalkan
untuk memenuhi kebutuhan mereka; pendapat pelanggan mengenai apakah perusahaan bisa
dipercaya; pendapat pelanggan mengenai apakah lokasi gedung perusahaan mudah dijangkau;
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kesediaan pelanggan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan perusahaan;
kepuasan yang dirasakan pelanggan secara keseluruhan terhadap perusahaan.

HASIL & PEMBAHASAN
Hasil Uji Instrumen Penelitian
Pengujian validitas dilakukan pada enam variabel utama dalam penelitian ini, yaitu client
knowledge, customer orientation, expertise, similarity, communication, dan relationship
quality. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki validitas
yang baik. Uji reliabilitas yang dilakukan didapatkan hasil yaitu: reliabilitas client knowledge
sebesar 0,891; reliabilitas customer orientation sebesar 0,817; reliabilitas expertise sebesar
0,883; reliabilitas similarity sebesar 0,842; reliabilitas communication sebesar 0,893; dan
reliabilitas relationship quality sebesar 0,885.
Hasil Uji Hipotesis
Penelitian ini menggunakan metode multiple regression analysis (analisis regresi berganda)
untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan hasil
pengujian client knowledge, customer orientation, expertise, similarity, serta communication
sebagai variabel independen yang diregresikan pada relationship quality sebagai variabel
dependen. Terdapat empat variabel yang berpengaruh pada relationship quality, yaitu client
knowledge, customer orientation, expertise, serta communication, sehingga H1, H2, H3, dan
H5 didukung dalam penelitian ini; sedangkan variabel similarity tidak berpengaruh pada
relationship quality, sehingga H4 tidak didukung dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Multiple Regression Analysis
Relationship Quality
 t Sig

Client Knowledge 0,175 2,675 0,008
Customer Orientation 0,252 3,855 0,000
Expertise 0,170 2,643 0,009
Similarity 0,086 1,260 0,210
Communication 0,324 5,350 0,000

R2 0,452
Adjusted R2 0,436
F 28,495

Pembahasan
Pengaruh client knowledge pada relationship quality
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa client knowledge memiliki pengaruh positif pada
relationship quality. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulin et al.,
(2000) dan Teas (1988) yang menyatakan bahwa client knowledge merupakan variabel yang
mempengaruhi kualitas hubungan antara penyedia jasa dan klien (Paulin et al., 2000), serta
client knowledge merupakan elemen penentu dalam efektivitas dan efisiensi relationship
quality dan berkontribusi dalam penciptaan keunggulan kompetitif yang unik dan sukar di tiru
oleh pesaing (Teas, 1988).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Telkomsel diharapkan untuk memperhatikan aspek
client knowledge sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan relationship quality yang dijalin
Telkomsel dengan pelanggannya. Implikasi nya adalah Telkomsel diharapkan untuk memiliki
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pemahaman yang baik dan menyeluruh terhadap kebutuhan komunikasi selular pelanggan
nya. Aspek ini telah diaplikasikan dengan baik oleh Telkomsel dengan merilis produk-produk
inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan, contoh: dirilisnya
Kartu Facebook untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sering mengakses situs
jejaring social melalui perangkat ponsel, dirilisnya Kartu As yang ditujukan untuk segmen
pelanggan yang mendambakan tarif telepon dan SMS yang lebih terjangkau, serta adanya
paket – paket premium dari Kartu Halo yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan
segmen pelanggan korporat.
Pengaruh customer orientation pada relationship quality
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa customer orientation memiliki pengaruh pada
relationship quality. Hal penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rajaobelina dan Bergeron (2009), Cheng et al., (2008), serta Bejou et al., (1996). Cheng et
al., (2008) menyatakan bahwa customer orientation diakui sebagai indikator dari kualitas
hubungan antara penjual dan pembeli. Penentu dari relationship quality menurut Bejou et al.,
(1996) terletak pada customer orientation yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan
(trust) dan kepuasan (satisfaction) dari konsumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Telkomsel diharapkan untuk memperhatikan aspek
customer orientation sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan relationship quality yang
dijalin Telkomsel dengan pelanggan nya. Implikasinya adalah Telkomsel melalui customer
services nya diharapkan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan dan pemenuhan
kebutuhan komunikasi selular pelanggan nya serta mampu memberikan solusi yang
memuaskan ketika pelanggan menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan produk-
produk dari Telkomsel.
Pengaruh expertise pada relationship quality
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa expertise memiliki pengaruh pada relationship
quality. Pegawai yang cerdas dan berpengalaman dapat mengurangi kegelisahan yang dialami
oleh customer yang kemudian akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaannya
terhadap perusahaan (Rajaobelina dan Bergeron, 2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Crosby et al., (1990).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Telkomsel diharapkan untuk memperhatikan aspek
expertise sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan relationship quality yang dijalin
Telkomsel dengan pelanggan nya. Implikasi nya adalah Telkomsel diharapkan untuk selalu
memperhatikan kemampuan soft skill maupun teknikal skill dari karyawan nya, khusus nya
dalam konteks penelitian ini adalah karyawan di jajaran customer services.
Pengaruh similarity pada relationship quality
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa similarity tidak memiliki pengaruh pada relationship
quality. Similarity mungkin menjadi faktor penting yang dipertimbangkan pada saat interaksi
untuk pertama kali antara pelanggan dengan pihak penyedia jasa, namun ketika interaksi itu
sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini tidak lagi dipertimbangkan
(Rajaobelina dan Bergeron, 2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rajaobelina dan Bergeron (2009).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Telkomsel tidak harus menggunakan aspek
similarity sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan relationship quality yang dijalin
Telkomsel dengan pelanggan nya. Hal ini dikarenakan aspek Similarity atau kemiripan
karakteristik tertentu (seperti: penampilan, tingkah laku, atau kepribadian) yang dimiliki oleh
pelanggan apabila dibandingkan dengan petugas customer service dari Telkomsel tidak
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mempengaruhi efektifitas pengelolaan relationship quality yang dijalin oleh Telkomsel
dengan pelanggannya.
Pengaruh communication pada relationship quality
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa communication memiliki pengaruh pada relationship
quality. Communication atau komunikasi yang efektif berpotensi meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap perusahaan (Moorman, Deshpande, dan Zaltman, 1993). Communication
merupakan aspek penting bagi perusahaan untuk memelihara hubungan jangka panjang
dengan pelanggan (Kim et al., 2001). Komunikasi yang terjadi secara dua arah lebih
membantu pelanggan untuk membangun kepercayaan dan memperoleh kepuasan bila
dibandingkan jenis komunikasi yang hanya berlangsung secara satu arah (Dichter, 1989).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al., (2001),
Moorman et al., (1993), serta Dichter (1989).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Telkomsel diharapkan untuk memperhatikan aspek
communication sebagai tolok ukur efektifitas pengelolaan relationship quality yang dijalin
Telkomsel dengan pelanggan nya. Implikasi dari adanya hubungan ini adalah Telkomsel
diharapkan untuk selalu melakukan komunikasi yang efektif dengan pelanggan yang
diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) dan kepuasan (satisfaction)
pelanggan (yang merupakan unsur penting dari relationship quality) terhadap perusahaan.

SIMPULAN
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan peneliti
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rajaobelina dan Bergeron (2009) serta Kim
et al., (2001), sehingga kesimpulan nya adalah:
1. Client Knowledge berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
2. Customer Orientation berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
3. Expertise berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.
4. Similarity tidak berpengaruh terhadap Relationship Quality.
5. Communication berpengaruh positif terhadap Relationship Quality.

SARAN
Peneliti memberikan beberapa saran berikut sebagai alternatif penelitian mendatang:
1. Perlu nya pengembangan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan

beragam.
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memecah konstruk Relationship

Quality menjadi dua variabel: trust dan satisfaction (Shamdasani dan Balakrishnan,
2000).

3. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel relationship
value (Ulaga and Eggert, 2006) sebagai alternatif lain untuk variabel anteseden dari
Relationship Quality, serta menambahkan variabel Loyalty (Shamdasani dan
Balakrishnan, 2000) maupun Commitment (Kim et al., 2001) sebagai alternatif lain
untuk variabel konsekuensi dari Relationship Quality.

4. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan dua perspektif
sebagai dasar penilaian seberapa baik pengelolaan Relationship Quality suatu
perusahaan, yaitu dari sudut pandang pelanggan dan penyedia jasa (Rajaobelina dan
Bergeron, 2009).
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ABSTRACT

The purpose of this study analyzes the effect of job satisfaction on organizational
commitment and performance of employees as well as the performance of health
centerservicesin Kalimantan Timur.

This research uses Structural Equation Model (SEM) with PLS Software for data
processing. Data were collected from employees on the front line health center in Kalimantan
Timur. The unit of analysis used in this research are health centers in Kalimantan Timur
region is represented by three cities each district namely; Samarinda, Kutai, and Balikpapan
each city district 10 health centers so that the total sample was 30 health centers.

The result of the study found that job satisfaction had significant positive effect on
organizational commitment; job satisfaction did not havesignificanteffecttoinfluence on
employee performance; job satisfaction did nothave significantly affect the performance of
the services; organizational commitmentdid nothave significant effect on employee
performance; organizational commitment did not have significant effect on the
servicesperformance; and the performance of employees did not have significant effect on the
servicesperformance. Service performance results indicate that there is compatibility between
the expectations and the reality of performance

Keywords: job satisfaction, organizational commitment and performance of
employees and service performance

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap

komitmen organisasi dan kinerja pegawai serta kinerja layanan pada puskesmas di
Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan  Structural Equation Model (SEM) dengan  PLS Software
untuk pengolahan data. Data dikumpulkan dari pegawai garis depan pada puskesmas di
Kalimantan Timur. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah puskesmas di
wilayah kalimantan Timur yang diwakili oleh tiga kabupaten kota masing-masing adalah
Samarinda, Kutai kartanegara, dan Balikpapan masing-masing kabupaten kota  10 puskesmas
sehingga total sampel adalah 30 puskesmas.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap komitmen organisasi; kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan
terhadap kinerja pegawai; kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja
layanan; komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai;
komitmen organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja layanan; dan kinerja
pegawai berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja layanan. Hasil kinerja layanan
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara harapan dan realitas kinerja
Kata kunci : kepuasan kerja, komitmen organisasi, kinerja karyawan , kinerja layanan
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PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah dinilai dari kemampuannya menyediakan layanan yang
dibutuhkan masyarakat secara memuaskan.   Karyawan adalah sumber daya kunci untuk
setiap industri sebab mereka penghasil  produk saat ini (Kermani, 2013). Jadi dalam rangka
memberikan layanan pada masyarakat, Sumber daya manusia  memegang peranan sangat
penting, karena mereka adalah pelaku penghantar layanan tersebut melalui kinerja yang
dihasilkan.

Kepuasan kerja dianggap sebagai alasan untuk komitmen organisasi  (Lincoln &
Kalleberg, 1990 dalam Muhammed, 2013). Agar bersedia melakukan pekerjaannya dengan
baik, bukan hanya dibutuhkan kemampuan melakukan pekerjaan, tetapi juga dibutuhkan rasa
puas dan komitmen terhadap organisasi. Banyak penelitian menemukan  bahwa kepuasan
kerja sebagai penentu signifikan dari komitmen organisasi  (Porter et al,1974; Mottaz, 1987
dalam Mohammed et al, 2013).  Meskipun demikian  Kelleberg dan Mastekaasa’s (2001)
dalam  Suma et al (2013)  belum menunjukkan hubungan  kepuasan kerja dan komitmen
organisasi .

Kepuasan kerja juga merupakan salah satu pembentuk kinerja pegawai. Pada level
organisasi secara keseluruhan, bukan pada level individual ditemukan bahwa organisasi
dengan karyawan yang lebih puas cenderung menjadi lebih efektif (Robbin,2006;
Luthan,2006). Penelitian Tobing (2009) menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Meskipun demikian penelitian Haeranie (2003)
menemukan bahwa meskipun  tingkat kepuasan kerja karyawan sudah  tergolong baik,  tetapi
belum mampu mempengaruhi kinerja secara signifikan. Yee et al. (2008) dalam penelitiannya
menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dalam
memberikan layanan langsung kepada konsumen.

Selain kepuasan kerja, Komitmen organisasi juga memegang peranan penting dalam
pembentuk  kinerja pegawai. Komitmen organisasi merupakan identifikasi rasa, keterlibatan ,
loyalitas yang ditampakkan oleh pekerja terhadap organisasinya (Gibson, 2000). Penelitian
Djawahir (2002) menemukan karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap
organisasinya akan cenderung melampaui batas kinerja yang disyaratkan.

Rumusan Masalah
1. Apakah Kepuasan kerja   berpengaruh   terhadap  komitmen organisasi  pegawai pada

puskesmas di Kalimantan Timur
2. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di

kalimantan Timur
3. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja layanan pada puskesmas di

kalimantan Timur
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di

kalimantan Timur
5. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja layanan pada puskesmas di

kalimantan Timur
6. Apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kinerja layanan pada Puskesmas di

Kalimantan Timur
7. Apakah terdapat kesesuaian antara kinerja pegawai dengan harapan masyarakat



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 756

Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pengaruh Kepuasan kerja   terhadap  komitmen organisasi  pegawai pada

puskesmas di Kalimantan Timur
2. Menganalisis pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di

kalimantan Timur
3. Menganalisis pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja layanan pada puskesmas di

kalimantan Timur
4. Menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di

kalimantan Timur
5. Menganalisis pengaruh Komitmen organisasi terhadap kinerja layanan pada puskesmas di

kalimantan Timur
6. Menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kinerja layanan pada Puskesmas di

Kalimantan Timur
7. Menganalisis kesesuaian antara kinerja pegawai dengan harapan masyarakat

KAJIAN PUSTAKA

Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja  adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan

yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka
bekerja (tangkilisan, 2005:164). . Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan
mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting (Luthan ,
2006). Mathis dan Jackson (2011) mendefinisikan kepuasan kerja (job satisfaction)  sebagai
keadaan emosional positif yang merupakan hasil dari evaluasi  pengalaman kerja seseorang,
ketidakpuasan kerja muncul ketika harapan  seseorang tidak terpenuhi. Robbins (2006)
mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu
terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan teman sekerja dan atasan,
mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup dalam kondisi
kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya. Ini berarti bahwa penilaian
(assesment)  seorang karyawan terhadap puas atau tidak puasnya dia terhadap pekerjaan
merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang diskrit (terbedakan
an terpisahkan satu sama lain).

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang
merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya (Robbins dan Judge, 2008). Sedangkan hal
yang serupa juga dinyatakan oleh Mathis dan Jackson (2011) bahwa kepuasan kerja adalah
keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja
seseorang

Menurut Smith, Kendal dan hullin (Luthan,2006)  ada beberapa dimensi kepuasan
kerja yang dapat digunakan untuk mengungkapkan karakteristik penting mengenai pekerjaan
dimana orang dapat meresponnya ; diantaranya adalah pekerjaan itu sendiri,  atasan, teman
sekerja, promosi dan gaji/ upah

Komitmen  Organisasi
Spector, dkk (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi menggambarkan sejauh

mana individu mengidentifikasikan dirinya dan dilibatkan dengan organisasinya dan tidak
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ingin meninggalkan organisasinya. Hal ini sejalan dengan konsep yang diadaptasi dari
pendapat Meyer dan Allen (1990) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah
keadaan psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan organisasi, dan
berimplikasi pada keputusan untuk melanjutkan keanggotaannya dalam organisasi
tersebutyang terdiri dari tiga komponen yaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan
komitmen keberlanjutan.Karyawan dengan komitmen afektif yang kuat tetap berada dalam
organisasi karena menginginkannya (want to) karyawan dengan komitmen keberlangsungan
yang kuat tetap berada dalam organisasi karena membutuhkannya (need to), seangkan
karyawan yang memiliki komitmen normatif kuat tetap berada dalam organisasi karena
mereka harus melakukan (ought to) Meyer & Allen ( 1990)

Komitmen organisasi didefinisikan  seberapa jauh seorang pekerja mengidentifikasi
dirinya pada organisasi serta keterlibatannya dalam suatu orgaisasi (Mowday et al., 1978).
Komitmen organisasi adalah sampai tingkat mana seseorang karyawan memihak pada suatu
organisasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi
itu (Robbin, 2006). Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana individu
mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuannya  (Kreitner and
Kinicki, 2003). Porter et al., (1973)  mendefinisikan  komitmen organisasional  sebagai
kekuatan relatif individu terhadap  suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi
tertentu yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis : (1) keinginan yang  kuat untuk tetap
menjadi anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi
organisasi, dan (3) kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan
organisasi.

Kinerja pegawai
Rummler dan Brace (1995) mengemukakan ada tiga level kinerja , yaitu : (1) kinerja

organisasi; merupakan hasil pencapaian hasil (outcame) pada level organisasi; (2)  kinerja
proses; merupakan kinerja pada proses  tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan;
(3) kinerja individu/pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai .
Kinerja pada dasarnya apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan, meliputi
elemen  kwantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran dan
kemampuan bekerja sama ( Mathis dan Jackson, 2006). Kotter dan Heskett (1997)
mengartikan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai
dalam waktu tertentu. Pandangan ini menunjukkan  bahwa kinerja merupakan hasil karya
nyata dari seseorang atau perusahaan  yang dapat dilihat atau dihitung jumlahnya, dan dapat
dicatat perolehannya

Kinerja Layanan
Kinerja layanan adalah bentuk kualitas layanan  yang ditunjukkan  oleh pegawai dan

dirasakan oleh pengguna layanan.  Kualitas layanan merupakan keseluruhan ciri  dan sifat
dari produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (kotler, 2009) .  Output  kualitas layanan adalah
ukuran apa yang diproduksi sebagai hasil dari penyediaan layanan  (Johnson et al., 1995).
Sumber daya manusia dapat berfungsi sebagai  pemberi layanan kunci untuk mendukung
departemen  lainnya (Schuler & Jackson, 2007).

Menurut Azwar (1996) dalam Indriati (2010) kualitas layanan bersifat
multidimensional, yaitu kualitas menurut pemakai pelayanan kesehatan dan menurut
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penyedia jasa layanan kesehatan.  Dari segi pemakai jasa pelayanan , kualitas pelayanan
terutama berhubungan dengan ketanggapan dan kemampuan petugas puskesmas dalam
memenuhi kebutuhan pasar dan komunikasi pasien termasuk di dalamnya ramah dan
kesungguhan.

Kerangka konseptual dalam penelitian

Hipotesis
1. Kepuasan kerja   berpengaruh   terhadap  komitmen organisasi  pada puskesmas di

Kalimantan Timur
2. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di kalimantan

Timur
3. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja layanan pada puskesmas di kalimantan

Timur
4. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada puskesmas di

kalimantan Timur
5. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja layanan pada puskesmas di kalimantan

Timur
6. Kinerja pegawai berpengaruh pada kinerja layanan pada puskesmas di kalimantan Timur
7. Terdapat kesesuaian antara kinerja pegawai dan harapan masyarakat

METODE PENELETIAN
Penentuan sampel  dalam penelitian ini adalah Quota Samplingyaitu menggunakan 30
puskesmas dari tiga kabupaten  kota di wilayah Kalimantan Timur yaitu Samarinda, Kutai
Kartanegara dan Balikpapan yang masing-masing diwakili 10 puskesmas .sampel masing-
masing puskesmas diwakili oleh
Untuk mengabalisis dan menjawab hipotesis dalam penelitian ini  digunakan analisis SEM
(Structural Equation Modeling)program Path Lease Square (PLS) dan uji t

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksan goodness of fit inner model dapat dilihat dari nilai R Square untuk masig masing
variabel endogen seperti terlihat pada tabel 2 diatas yaitu komitmen organisasi (0,663),
kinerja pegawai (0,424) dan kinerja layanan (0,115). Disamping itu, pemeriksan goodness of
fit inner model juga dilihat dari nilai Q2 predictive relevance, diperoleh nilai  Q2  = 0,828.
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model cukup baik, yaitu mampu menjelaskan fenomena
kinerja Layanan sebesar 82,8%. Sedangkan sisanya (17,29%) oleh variabel lain yang belum
termasuk dalam penelitian ini.

Kepuasan
kerja(X1)

Kinerja
layanan
Org (Y1)

Komitmen
Organisasi(Y1)

Kinerja
pegawai

(Y2)
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Tabel  1 :Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error

(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

kinerja ->
layanan

0,050924 0,045799 0,295202 0,295202 0,172507

komitor ->
kinerja

0,396837 0,420105 0,323055 0,323055 1,228389

komitor ->
layanan

0,298305 0,290341 0,392156 0,392156 0,760679

puaskerja ->
kinerja

0,286122 0,287640 0,269592 0,269592 1,061317

puaskerja ->
komitor

0,814734 0,825753 0,073843 0,073843 11,033337

puaskerja ->
layanan

0,009058 0,038979 0,339607 0,339607 0,026671

Sumber  : Output PLS

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai  pengujian perbedaan antara kinerja dan harapan

sebagai berikut :

Tabel 2 : nilai rata-rata kinerja dan harapan

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation

X 29 3,9931 ,06509

Y 29 4,0552 ,06317

Valid N (listwise) 29

Tabel 3 : perbedaan  nilai rata-rata kinerja dan harapan

ANOVA

Sum of

Squares

Df Mean Square F Sig.

Between Groups ,004 2 ,002 ,487 ,620

Within Groups ,114 26 ,004

Total ,119 28
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1. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Komitmen Organisasi
Kepuasan kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi .
Temuan penelitian ini didukung oleh temuan Muhammed dan Eleswed (2013) bahwa
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Para
manajer disarankan untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan tujuan untuk mendapatkan
komitmen ( Kreitner &  Kinicki, 2003).Menurut Fletcher dan William (1992)  menyatakan
bahwa komitmen organisasi mengindikasikan kepuasan karyawan dengan profil kariernya
dalam organisasi dan keinginannya untuk tetap bekerja dalam organisasi. Demikian pula
dengan pendapat Stringer (2002) dalam Wirawan (2007) bahwa penghargaan
(recognation) mengindikasikan bahwa anggota organisasi merasa dihargai jika mereka
dapat menyelesaikan tugas secara  baik.
Testa (2001), Sikorska-Simmons (2005), Harrison dan Hubbard (1998) menyimpulkan
bahwa kepuasan kerja akan meningkatkan komitmen organisasional, artinya apabila
seseorang puas terhadap pekerjaannya maka mereka akan lebih berkomitmen terhadap
organisasi dengan menunjukkan kinerja yang optimal.
Temuan diatas bermakna jika perusahaan ingin membangun komitmen organisasional dari
pegawai maka harus memperhatikan unsur-unsur  pembentuk kepuasan.

2. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja Pegawai
Kkepuasan kerja berpengaruh  tidak signifikan terhadap Kinerja pegawai puskesmas di
Kalimantan Timur.  Keputusan ini memberikan makna bahwa kepuasan kerja  pegawai
belum mampu mendorong kinerja secara signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan
diinterprestasikan  bahwa apabila pegawai telah merasa puas, secara  individu belum tentu
mereka akan memperbaiki kinerjanya, tetapi secara keseluruhan  pegawai  yang puas akan
meningkatkan kinerja organisasi.
Penelitian meta analisis mengakumulasi dari 74 penelitian yang menghubungkan antara
kepuasan kerja dan prestasi kerja terhadap 12.192 orang. Ditemukan bahwa terdapat suatu
hubungan yang lemah antara kepuasan kerja dan prestasi kerja (Kreitner,2003).  Temuan
ini mendukung hasil penelitian Haeranie (2003) bahwa meskipun hasil analisis diskriptif
menemukan tingkat kepuasan kerja karyawan sudah  tergolong baik,  tetapi belum mampu
mempengaruhi kinerja secara signifikan.  Karyawan yang bahagia tidak selalu bekerja
produktif. Pada level organisasi secara keseluruhan, bukan pada level individual
ditemukan bahwa organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung menjadi lebih
efektif (Robbin,2006; Luthan,2006). Hasil temuan tidak sejalan dengan penelitian Tobing
(2009), bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

3. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja layanan
Kepuasan kerja berpengaruh  tidak signifikan terhadap Kinerja layanan pada pegawai
puskesmas di Kalimantan Timur.  Keputusan ini memberikan makna bahwa kepuasan
kerja  yang diberikan selama ini  belum mampu mendorong  kinerja layanan yang
dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa puskesmas. . Pengaruh yang tidak signifikan
diinterprestasikan  bahwa apabila pegawai telah merasa puas  belum bisa menjamin bahwa
pelayanan dirasakan memuaskan oleh para pegguna jasa layanan puskesmas.
Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa ada pengaruh yang signifikan  antara kepuasan kerja dan kualitas layanan (kermani
, 2013). Temuan ini juga mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Wisniewski.
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(2001) bahwa kualitas layanan adalah sebuah konsep yang telah menimbulkan minat yang
besar dan perdebatan dalam literatur penelitian karena tidak ada konsensus  dalam
mendefinisikan  dan mengukur .
Temuan ini juga tidak mendukung pernyataan Munhurrun et al (2010), kualitas layanan
yang maksimal akan dapat terwujud dengan membangun loyalitas karyawan dan
konsumen melalui kepuasan kerja.. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh
Edvardsson et al. (1997) yang dilakukan pada perusahan jasa layanan komputer di Swedia
menyatakan bahwa kualitas layanan akan meningkat apabila karyawan merasa puas
terhadap kondisi lingkungan kerja mereka. Penelitian Yee et al. (2008) pada beberapa
perusahaan jasa di Hong Kong menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan dalam memberikan layanan langsung kepada konsumen.
Temuan tersebut memberikan makna bahwa tidak selamanya orang yang puas akan
memperbaiki kinerjanya. Secara keseluruhan kinerja organisasi mungkin akan meningkat
dengan meningkatnya kepuasan kerja, tetapi secara individu para pegawai  tidak selalu
memperbaiki kinerjanya meskipun mereka merasa puas.

4. Pengaruh komitmen Organisasi  terhadap Kinerja pegawai
Komitmen organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai
puskesmas  di kalimantan Timur.  Temuan ini memberikan makna bahwa komitmen
organisasi  yang dimiliki pegawai belum mampumendorong peningkatan  kinerja pegawai
secara signifikan pada puskesmas di kalimantan Timur.
Hasil penelitian  ini tidak mendukung penelitian sebelumnya Taba (2004)  yang
menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh langsung positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja.Temuan Djawahir (2002)yang menyatakan bahwa karyawan yang
memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan cenderung melampaui batas
kinerja yang disyaratkan,  sebab komitmen  organisasional akan memberikan kekuatan
emosional yang lebih besar serta rasa bahagia melaksanakan  pekerjaannya sehingga
kinerjanyapun lebih tinggi, adalah benar ditemukan dalam penelitian ini.
Hal ini disebabkan karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi pada organisasi tidak
hanya sekedar berupaya memberikan yang terbaik bagi organisasinya, melainkan juga
berupaya  untuk mencapai kinerja melampaui batas kinerja yang dipersyaratkan.
Komitmen organisasi  akan memberikan kekuatan emosional yang lebih besar. Dengan
komitmen karyawan akan merasakan kebahagiaan (happiness) dalam bekerja sehingga
kinerja yang ditampakkannya  akan lebih baik.

5. Pengaruh komitmen Organisasi  terhadap Kinerja Layanan
Komitmen organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja layanan
puskesmas  di kalimantan Timur. Hal ini memberikan makna bahwa komitmen organisasi
yang dimiliki pegawai belum mampu mendorong secara signifikan kinerja pelayanan pada
masyarakat.
Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maholtra & Avinandan
, yang menemukan bahwa komitmen Afektif dan komitmen normatif  berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas layanan ; sedangkan komitmen keberlanjutan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap  kualitas layanan. Temuan penelitian  ini juga tidak
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kansal (2012) yang  menemukan bahwa
komitmen  organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja layanan.
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6. Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kinerja Layanan
Kinerja pegawai  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja layanan
puskesmas  di kalimantan Timur. Hal ini memberikan makna bahwa kinerja pegawai
belum mampu mendorong secara signifikan kinerja pelayanan pada masyarakat pengguna
jasa puskesmas.
Temuan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh widiasari (2012)
yang menyatakan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja layanan.

7. Kesesuaian antara kinerja dan harapan

Berdasarkan hasil analisis tidak ada perbedaan antara kinerja dan harapan. Diperoleh nilai
rata-rata 3,99  untuk kinerja dan 4,05 untuk harapan .  tidak ada perbedaan signifikan
antara nilai kinerja dan harapan. Ini menggambarkan bahwa kinerja pada puskesmas sudah
dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat  dalam unsur keandalan, keresponsifan,
empati, jaminan  dan bukti fisik.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut :
1. Kepuasan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi.
2. Kepuasan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai .
3. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja layanan
4. Komitmen organisasi   berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja

pegawai
5. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja layanan
6. Kinerja pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja layanan
7. Kinerja layanan sudah menggambarkan kesesuaian antara harapan masyarakat dan

realitas kinerja

Dari hasil penelitian tersebut disampaikan saran sebagai berikut :
1. Kepuasan kerja pegawai hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan mengingat

kepuasan kerja merupakan  pembentuk komitmen organisasi yang paling dominan
2. Puskesmas hendaknya lebih meningkatkan keterlibatan pegawai dalam mencapai tujuan

organisasi, mengingat  bahwa data membuktikan komitmen pegawai sudah baik tetapi
masih belum dapat mendorong kinerja pegawai secara signifikan

3. Kepuasan kerja masih belum mampu mendorong secara signifikan, puskesmas dan
pemerintah hendaknya lebih mengupayakan agar pegawai lebih dioptimalkan dalam
proses mencapai tujuan melalui hasil kerjanya.Saat ini kepuasan pegawai sudah baik ,
dan pegawai dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan bersedia berkontribusi lebih
baik untuk organisasi
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ABSTRACT
Local Government as one of the pillars of governance requires organizations that

supported human resources quality. Gatak the District Government as one organizational
unit Work Units (SKPD) in Sukoharjo regency government environment on the local
regulation No. 5 of 2008 on the Organization and Work Procedure of the District and Sub-
District Sukoharjo district. The purpose of this study to determine the effect jointly between
leadership, communication, motivation and organizational culture on employee performance
at the District Office Gatak Sukoharjo district.

This study by questionnaire took 60 samples. The study uses statistical data processing
with SPSS version 17.0. Testing includes classical assumption test, multiple linear regression,
hypothesis testing includes t-test, F, and test the coefficient of determination and qualitative
description of the results of data processing.

The result of this research is there influence jointly between the factors of leadership,
communication, motivation and organizational culture on employee performance at the
district office Gatak. The conclusion of this study simultaneously between leadership,
communication, motivation and organizational culture on employee performance at the
district office Gatak Sukoharjo district amounted to 69.2%, while 30.8% influenced by other
variables not studied

Key word : Factors, Influence , Employee Performance
ABSTRAK

Pemerintahan Daerah selaku salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan memerlukan
organisasi yang didukung sumber daya manusia berkualitas. Pemerintahan Kecamatan Gatak
sebagai salah satu unit organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo diatur dalam  Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara  kepemimpinan,
komunikasi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini dengan kuesioner mengambil 60 sampel. Penelitian menggunakan olah
data statistik dengan bantuan SPSS Versi 17,0. Pengujian meliputi  uji asumsi klasik, uji
regresi linier berganda, uji hipotesis meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi dan
deskripsi kualitatif terhadap hasil olah data.

Hasil penelitian ini adalah  terdapat pengaruh secara bersama-sama antara faktor
kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai  di
kantor Kecamatan Gatak. Kesimpulan penelitian ini secara simultan antara kepemimpinan,
komunikasi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai  di kantor Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo sebesar 69,2%, sedangkan 30,8% dipengaruhi variabel lain yang
tidak diteliti.
Kata Kunci  :  Faktor-faktor, Pengaruh, Kinerja Pegawai



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 766

PENDAHULUAN
Pada era transparansi dan reformasi birokrasi sekarang  ini Pemerintahan Daerah

selaku salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan memerlukan organisasi yang didukung
sumber daya manusia berkualitas. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja pegawai diantaranya adalah faktor kepemimpinan, komunikasi,
motivasi dan budaya kerja.

Kepemimpinan dalam  suatu instansi pemerintahan turut berperan dalam
meningkatkan kinerja pegawai (Mangkunegara, 2009:14). Komunikasi organisasi yang baik
dapat memelihara motivasi pegawai dengan memberikan penjelasan tentang tugas yang
dilakukan pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi  kerja  pegawai yaitu dorongan
dari pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Kultur organisasi (organizational
culture) mengacu sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang
membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain  (Robbins, 2008:256). Kinerja
organisasi dalam pencapaian tujuannya dipengaruhi kesadaran anggotanya dalam
mematuhi paraturan serta larangan yang berlaku. Keberadaan Pemerintahan Kecamatan
Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu unit organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Sukoharjo.

Agar pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan efektif dan berdaya guna, selanjutnya
ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas   Jabatan   Struktural   pada   Pemerintahan Kecamatan  di
Kabupaten Sukoharjo. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah
terdapat    pengaruh   secara bersama-sama antara faktor kepemimpinan, komunikasi,
motivasi  dan  budaya  organisasi  terhadap  kinerja  pegawai pada Kantor Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama faktor
kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada
Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Target luaran dari penelitian ini adalah
publikasi ilmiah di prosiding dan atau seminar dan atau artikel publikasi jurnal lokal dan atau
jurnal nasional yang ber-ISSN terakreditasi.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan seseorang
untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk menuju kepada pencapaian kelompok,
kepemimpinan itu merupakan inti dari organisasi dan inti dari manajemen. Sedangkan
kepemimpinan itu berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi
orang lain guna melakukan sesuatu atau demi pencapaian tujuan  tertentu (Wijayanto,
Dian, 2012 : 164-165). Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam
manajerial, karena dengan proses kepemimpinan maka manajemen organisasi akan berjalan
dengan baik dan pegawai akan menghasilkan kinerja yang diharapkan.
2. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-
lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, angka-angka, gambar-gambar dan



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 767

lainnya. Sedangkan menurut Kohler (dalam Muhammad, Arni, 2011: 1) komunikasi yang
efektif sangat penting bagi semua organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu
memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Komunikasi adalah
proses interaksi antara orang-orang atau kelompok yang ditunjukan untuk mempengaruhi
sikap atau perilaku orang dan kelompok di dalam   suatu organisasi. Sedangkan
menurut Handoko (2003:272) komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam
bentuk gagasan ide  atau informasi   dari   seseorang   kepada   orang lain agar dicapai
kesepahaman. Komunikasi dalam suatu organisasi memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu :
a. Fungsi perintah, bahwa komunikasi memperbolehkan anggota organisasi untuk

membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah.
b. Fungsi   relasional,   komunikasi memperbolehkan   anggota   organisasi menciptakan

hubungan personal dengan anggota lain.
c. Fungsi manajemen ambigu,  komunikasi  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatasi dan

mengurangi ketidakjelasan yang melekat dalam organisasi.
3. Pengertian Motivasi

Motivasi kerja didefinisikan sebagai kekuatan psikologis dalam diri seseorang yang
menentukan arah tingkah laku seseorang di dalam sebuah organisasi, upaya dan ketekunan
dalam menghadapi rintangan. Motivasi sebagai proses yang dapat menjelaskan  intensitas,
arah   dan   ketekunan   seseorang individu   dalam rangka untuk mencapai tujuannya
(Robbins, 2008: 222). Menurut Hadari Nawawi (2005: 351) motivasi berasal dari kata dasar
motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melalukan sesuatu hal yang
berlangsung secara sadar. Dalam motivasi terdapat beberapa teori yang dikemukankan
oleh para ahli seperti McClelland, Maslow, Herzberg dan McGregor. Teori motivasi tiga
kebutuhan dikemukakan oleh McClelland, teori ini berfokus pada tiga kebutuhan: pencapaian
(achievement), kekuatan (power) dan hubungan (affiliation) (Robbins, 2008:230).
4. Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi- organisasi lain. Budaya organisasi
merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, variabel ini diukur melalui indikator
mencurahkan seluruh kemampuan, mengorganisasikan pekerja sendiri, ramah, inisiatif
(prakarsa), rapat tepat waktu, memperhatikan biaya, rasa aman dengan pekerjaan, dan
rasa  bangga  dan  dihargai. Budaya organisasi merupakan perekat bagi semua hal di
dalam organisasi (Wibowo, 2006:353). Menurut pengertian di atas, budaya organisasi
merupakan suatu sistem makna bersama yang artinya sistem tersebut perlu
disosialisasikan kepada anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.
5. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau tingkat keberhasilan seseorang  atau
lembaga  dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh
faktor-faktor atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu
(Wirawan, 2009:5). Keluaran yang dimaksud merupakan hasiil dalam melaksanakan atau
penyelesaian tugas. Kinerja pegawai harus terencana secara berkesinambungan, bukan seketika
tetapi kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengertian diatas kinerja sesorang   dapat dilihat
atau   dinilai baik   dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas menunjukkan
seberapa baik tugas yang dilaksanakan oleh   seorang pegawai. Sedangkan kuantitas
menunjukkan seberapa banyak hasil atau tugas-tugas yang mampu diselesaikannya. Kinerja
pegawai tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga
diperlukan penentuan kinerja yang jelas dan terukur serta ditetapkan bersama-sama yang
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dijadikan sebagai acuan.
6. Penelitian Relevan Sebelumnya
a. Analisis Pengaruh Motivasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi

Pada Business Unit SPBU PT. Putra Kelana Makmur Group Batam) oleh Zunaidah dan
Ardi Novarandi Arif Budiman. (Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.12 No.1
Maret 2014). Kesimpulan penelitian: Motivasi dan budaya organisasi secara simultan,
positif, dan signifikan mempengaruhi kinerja karyawan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam Organisasi di Kantor Regional
I BKN Yogyakarta, oleh Erni Sri Purnani dan Didik Purwadi. (Jurnal Ekonomi, Vol. 12,
No.1, Juni 2011, Publikasi Ilmiah Ums.co.id).  Kesimpulan Penelitian: Kepemimpinan dan
Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai kantor regional I BKN
Yogyakarta.

c. Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan terhadap
Kinerja (Studi Kasus pada Pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga), oleh Tri
Widodo. (Among Makarti, Vol.3 No.5, pp. 14-35), 2010). Kesimpulan Penelitian: ada
pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel yaitu lingkungan kerja,
budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga.

d. Assessing The Effects Of Human Resource Management (HRM) Practices On Employee
Job Performance:   A Study Of Usmanu Danfodiyo University Sokoto By Abubakar
Tabiu And Abubakar Allumi Nur. (Journal Of Business Studies Quarterly 2013, Volume
5, Number 2 ISSN 2152-1034). The Result: The Proposition That An Effective HRM
Practices Have Positive Effects On The Employees’ Job Performance And The Results
Unraveled That Some Not All The HRM Practices Correlates Significantly With
Employee Job Performance Even Though All Are Related. It Was However Suggested
That Constant Review Of The HRM Practices For Organizations To Move With Time
Should Be Employed.

7. Hipotesis
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama
antara kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai
pada kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian   ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik
untuk menguji hipotesis dan deskripsi kualitatif karena memberikan penjelasan atas hasil
pengolahan data kuantitatif dengan SPSS. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner yang ditujukan kepada pegawai Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan objek
penelitian yaitu pegawai pada Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Kantor
Kecamatan Gatak beralamat di Jalan Pramuka RT. 1 / RW. 6, Blimbing, Gatak, Kec.
Sukoharjo, Jawa Tengah.
3. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini relatif kecil, maka seluruh populasi pegawai pada Kantor
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 60 orang (S=60) dijadikan obyek
penelitian.
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4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, penyebaran
kuesioner, wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan.
5. Uji Instrumen Penelitian
Pengujian instrumen penelitian dengan uji validitas dengan rumus Korelasi Product Moment)
yang rumusnya sebagai berikut  :

...(Rohmad, 2008 : 44).

Kriteria Uji:  Nilai r (korelasi) dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi. Dalam uji
validitas dilakukan dengan taraf signifikan 1%, sehingga jika diperoleh rhitung > rtabel pada taraf
signikasi 0,01 butir pertanyaan tersebut valid.

Untuk menguji reliabilitas digunakan Alpha Cronbach, mengklasifikasikan nilai Alpha’s
Cronbach, sebagai berikut  :
a. Nilai Alpha’s Cronbach antara 0,800 – 1,0 dikatakan reliabilitas baik.
b. Nilai Alpha’s Cronbach antara 0,60 – 0,79  reliabilitas diterima.
c. Nilai Alpha’s Cronbach ≤0,60 dikategorikan reliabilitas buruk.
6. Teknik Analisis Data

a.Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : (1) Uji Normalitas menganalisis hasil SPSS kita lihat
hasil output pada normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dan hasil pengolahan
data dengan SPSS dilihat hasil tabel one sample kolmogorov snirnov. (2) Uji
Heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan sebaran antara nilai prediksi variabel
terikat dengan residualnya, yang output pendeteksiannya tertera berupa sebaran data pada
scatter plot.  (3) Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF <
10 dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. (4) Otokorelasi melihat nilai Durbin Watson ( -
2<DB<2).
b. Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan budaya
organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo
digunakan model analisis regresi linier berganda dengan pengujian serentak maupun parsial
menggunakan SPSS for windows. Model analisis penelitian ini :
Y  =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Keterangan  :
Y =   kinerja pegawai
a =   konstanta
b1 =   koefisien variabel

kepemimpinan
b2 =    koefisien variabel komunikasi
b3 =    koefisien variabel motivasi
b4 =    koefisien variabel budaya

organisasi
X1 =   kepemimpinan
X2 =   komunikasi
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X3 =   motivasi
X4 =   budaya organisasi
e = standart error, yaitu pengaruh
variabel lain yang tidak masuk ke dalam model, tetapi mempengaruhi kinerja pegawai di
kecamatan Gatak.
c. Uji Hipotesis

(1) Uji t

Rumus mencari t hitung adalah  :

....(Pawenang, 2011 : 62).

Jika nilai t hitung > t tabel maka signifikan, dan jika nilai t hitung < t tabel maka tidak signifikan.

(2) Uji F

Uji F dengan prosedur berikut :

…. (Setiaji, 2006 : 31)

Secara ringkas disimpulkan bahwa :

F ≤   Fα ; (k – 1) ; (n – 1) berarti tidak signifikan / Ho diterima

F   >  Fα   ; (k – 1) ; (n – k) berarti signifikan / Ho ditolak

(3) Koefisien Determinasi  (R2)

R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersama-sama
dibanding dengan variasi total Y. Jika R2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin
tepat. Formula R2 adalah sebagai berikut :

……(Pawenang, 2011 : 95)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Uji Instrumen Penelitian
Hasil uji validitas butir pertanyaan instrumen kuesioner penelitian dengan bantuan SPSS.
Semua butir pertanyaan kuesioner variabel kepemimpinan dan kinerja pegawai dinyatakan
valid (rhitung > rtabel). Sedangkan butir pertanyaan masing-masing variabel komunikasi,
motivasi dan budaya organisasi ada yang tidak valid (rhitung < rtabel). Sehingga untuk kuesioner
lanjutan untuk pengambilan data responden butir pertanyaan yang tidak valid tidak
dimasukkan pada kuesioner.  Hasil uji reliabilitas butir pertanyaan kuesioner dalam penelitian
ini mendapatkan nilai Alpha’s Cronbach lebih dari 0,60 berarti reliabilitas diterima.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas
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Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

hasil data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik
histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Hasil uji One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test Tabel di atas diperoleh nilai Asymp.sig.(2-tailed) untuk masing-masing
variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:
1) Variabel kepemimpinan 0,344>0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data berdistribusi

normal.
2) Variabel komunikasi 0,136>0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data berdistribusi

normal.
3) Variabel motivasi 0,079>0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data berdistribusi

normal.
4) Variabel budaya organisasi 0,340>0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data

berdistribusi normal.
5) Variabel kinerja pegawai 0,169>0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data

berdistribusi normal.
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan bantuan SPSS  yaitu dengan
melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan
residualnya SRESID. Grafik plot yang dihasilkan dari SPSS sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas
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c. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 1.  Hasil Uji Multikolinearitas

d. Hasil Uji Otokorelasi

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yakni -2 ≤

1,462 ≤ 2 maka ini berarti tidak terjadi otokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji

Otokorelasi terpenuhi.

Tabel 2.  Hasil Uji Otokorelasi

3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini mencari pengaruh antara variabel bebas (independent variable) yaitu
kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2), Motivasi (X3), dan Budaya Organisasi (X4) terhadap
variabel terikat (dependent  variable) yaitu Kinerja Pegawai (Y) pada kantor kecamatan
Gatak kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan SPSS versi
17.0 diperoleh rumus regresi sebagai berikut:
Y = (-12,692)+ 0,074 X1 +0,308 X2 +0,459 X3 +0,299 X4 + e
Nilai variabel terikat kinerja pegawai sebesar (-12,692). Nilai koefisien kepemimpian untuk
variabel X1 sebesar 0,074. Hal ini  mengandung arti bahwa setiap kenaikan kepemimpinan
satu satuan maka variabel kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 0,074.  Nilai koefisien
Komunikasi untuk variabel X2 sebesar 0,308. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan
komunikasi  satu satuan maka kinerja  (Y) akan naik sebesar 0,308. Nilai koefisien motivasi
untuk variabel X3 sebesar 0,459. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan motivasi
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satu satuan maka variabel kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar 0,459. Nilai koefisien
budaya organisasi untuk variabel X4 sebesar 0,299. Hal ini mengandung arti bahwa setiap
kenaikan budaya organisasi satu satuan maka variabel kinerja pegawai (Y) akan naik sebesar
0,299. Hasil tersebut dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah
tetap.
4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji T

Tabel 3.  Hasil Uji Hipotesis

b. Hasil Uji F
Pengujian secara simultan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y diperoleh nilai Fhitung 19,116 nilai
probabilitas (sig)=0,000. Nilai Fhitung (19,116)>Ftabel (2,77), nilai sig. lebih kecil dari nilai
probabilitas 0,05 atau nilai 0,000<0,05; maka H1 diterima dan H0 ditolak, berarti secara
bersama-sama (simultan) kepemimpinan, komunikasi, motivadi dan budaya organisasi
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo.
5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan Model Summary hasil  SPSS disimpulkan bahwa secara simultan kepemimpinan,
komunikasi, motivasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada
kantor kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo sebesar 69,2% sedangkan 30,8% dipengaruhi
variabel lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN
1. Hasil olah data statistik berdasarkan kuesioner yang diberikan pada responden bahwa

secara bersama-sama variabel kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan budaya organisasi
berpengaruh  secara signifikan  terhadap kinerja pegawai (Y) pada kantor kecamatan
Gatak kabupaten Sukoharjo, dibuktikan perolehan nilai yang signifikan dari uji hipotesis.

2. Dari hasil olah data statistik dengan SPSS Versi 17.0, bahwa faktor yang paling dominan
terhadap kinerja pegawai (Y) pada kantor kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo,
dibuktikan perolehan nilai yang signifikan dari uji hipotesis adalah variabel komunikasi
menghasilkan nilai tertinggi dengan t sebesar 2,463. Artinya koordinasi organisatoris pada
kantor kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo harus mempertahankan kemampuan
berkomunikasi antara camat dengan seluruh pegawai atau antar pegawai, dan menjaga
kualitas dalam penyampaian dan penerimaan pesan sehingga efektivitas komunikasi lebih
meningkat.
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UNTUK PENILAIAN KINERJA DOSEN TERSERTIFIKASI

DENGAN APLIKASI WEB BASED LOGIC MODEL
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ABSTRACT

This research is aimed to construct a lecturer performance appraisal model using web-
based Integrated Evaluation Model(IEM). The main purpose is the certification
compensation which has been given by the government is trully used to increase the lecturer
performance. It is hoped that the research will become an important research which produces
an effective and efficient lecturer performance appraisal that can be applied nationally.

The research plan will be done in three years. The research in the first year is planned
to produce lecturer performance appraisal indicators using web-based IEM based on
assessment of 360 degrees. The main activities that have been done were identifying the
certified lecturers performance appraisal indicators. First, the researchers collect the initial
information of the performance appraisal by doing literature study to get some data, then the
variables and the indicators for certified lecturers performance appraisal using 360 degrees
assessment are formulated to enhance the questionnaire, conducting a focused group
discusion/ FGD which were attended by academicians and students from some universities
and colleges in Kopertis VI Central Java. The FGD results will be used to finalize IEM.

The FGD contribute a great contribution for developing IEM design indicators and
web-based IEM. Based on FGD result and the Law of Teachers and Lecturers Number 14
2005, the questionnaire is grouped into pedagogic competence, social competence,
professional competence, and personal competence.

Keyword : performance appraisal, 360 degrees assessment, IEM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model penilaian kinerja dosen tersertifikasi
menggunakan Integrated Evaluation Model (IEM) dengan aplikasi Web Based Logic Model
agar tunjangan sertifikasi yang sudah diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk
meningkatkan kinerja dosen.Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penelitian yang
penting yang menghasilkan alat yang efektif dan efisien bagi penilaian kinerja dosen secara
nasional.

Tahapan yang akan dilakukan secara keseluruhan dilakukan dalam tiga tahun. Dengan
rincian: tahun pertama, bertujuan menghasilkan indikator penilaian kinerja dosen
tersertifikasi menggunakan IEM berdasarkan penilaian 360 derajat. Kegiatan utama yang
akan dilaksanakan yaitu: mengidentifikasi indikator penilaian kinerja dosen tersertifikasi
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yang sudah ada. Dalam kegiatan ini dilakukan pengumpulan informasi awal dengan
melakukan studi pustaka dan pra survei menggunakan kuesioner awal.Kemudian dirumuskan
variabel-variabel dan indikator pengukuran yang sesuai dengan model penilaian kinerja dosen
tersertifikasi menggunakan metode 360 derajat untuk menyempurnakan kuesioner.Melakukan
diskusi terarah (FGD) yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penilaian
kinerja dosen tersertifikasi. Hasil FGD akan digunakan untuk finalisasi IEM untuk penilaian
kinerja dosen tersertifikasi

Hasil FGD memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan indikator
rancangan model dan model IEM. Berdasarkan hasil FGD dan Undang-Undang Guru dan
Dosen Nomor 14 tahun 2005 maka kuesioner dikelompokkan berdasarkan kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.

Rencana tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah pembuatan prototype program
aplikasi perangkat lunak IEM dan diujicobakan pada dosen tersertifikasi, kemudian hasilnya
digunakan sebagai evaluasi untuk penyusunan program IEM dan sebagai alat untuk penilaian
kinerja dosen tersertifikasi secara nasional.

Kata kunci: penilaian kinerja, metode 360 derajat, IEM

PENDAHULUAN

Penilaian kinerja dosen sudah ada yaitu BKD, SIPKD, dan SKP.BKD hanya menilai hasil
kinerja berdasarkan laporan dan data pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan unsur
penunjang yang telah dilakukan.SIPKD menilai kinerja berdasarkan laporan dan data
pendukung yang dilaporkan secara online.Namun ternyata software yang digunakan dalam
SIPKD belum bisa berjalan secara sempurna.Karena banyak pengguna SIPKD yang
mengalami kesulitan dalam mengunggah data secara online.SKP juga hanya menilai kinerja
dan perilaku dosen yang dilakukan oleh pemimpin. Ketiga sistem penilaian kinerja tersebut
belum memasukkan penilaian dari mahasiswa dan rekan sejawat. Padahal penilaian dari
mahasiswa  dan rekan sejawat penting untuk evaluasi guna memperbaiki kinerja dosen.
Karena dari hasil penilaian mahasiswa, dosen dapat mengetahui kekurangan metode
pembelajaran yang digunakan pada saat mengajar.Berdasarkan hal tersebut, dosen bisa
melakukan eveluasi diri untuk memperbaiki pola dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran.Penilaian dari rekan sejawat juga merupakan hal yang penting untuk diketahui
dosen. Karena penilaian tersebut dapat memberikan  evaluasi dalam aspek kerjasama dan
pembangunan karakter. Seorang pengajar yang baik tidak hanya mampu untuk mengajar,
namun juga harus mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan rekan kerjanya, serta mampu
menunjukkan karakter yang baik.

Ada penelitian yang menyatakan bahwa kinerja dosen belum optimal.Berdasarkan
penelitian yang dipublikasikan di http://ismifauziahulfah.blogspot.com/2010/10/pandangan-
mahasiswa-terhadap.html (diunduh pada hari Rabu, 4 Februari 2015, pk. 11.40) dinyatakan
bahwamasih ada dosen yang menampilkan kepribadian yang tidak efektif seperti kurangnya
interaksi dosen dengan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas (kurang memperhatikan
mahasiswa), ketidakdisiplinan dosen, kurang adanya persiapan dalam pembelajaran, bahkan
masih ada dosen yang materialistis. Padahal para mahasiswa tidak hanya belajar dari apa
yang dikatakan dosennya, mereka juga belajar dari totalitas kepribadian dosennya. Oleh
karena itu, konsep diri yang positif akan membuat dosen terhindar dari kebiasaan buruk yang
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menghambat efektifitas pembelajaran, karena kebiasaan buruk ini akan mempengaruhi
kualitas belajar mengajar.

Metode penilaian 360 derajat sudah sering digunakan di berbagai instansi yang
menghasilkan penilaian kinerja karyawan yang cukup efektif. Menurut Ozge dan Seren
(2012) dalam penelitiannya di perusahaan-perusahaan Turki yang belum menggunakan
metode penilaian kinerja 360 derajat, memberikan hasil bahwa perusahaan yang sebelumnya
tidak menggunakan metode penilaian kinerja ini, kemudian menerapkan metode penilaian
kinerja ini mengalami peningkatan keefektifan organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka sangat mendesak untuk dilakukan
penilaian kinerja dosen dengan  menggunakanIntegrated Evaluation Model (IEM) yang akan
menilai kinerja dosen dari berbagai aspek dan dari berbagai unsur penilai.

Perkembangan sistem penilaian kinerja dari sistem penilaian yang sudah pernah
dilakukan, yaitu BKD, SIPKD, dan SKP menuju pengembangan IEM untuk penilaian
kinerja dosen tersertifikasi dengan Web-Based Logic Model merupakan hal yang penting
dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian
sebagai berikut :

1. Indikator apa sajakah yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja dosen
tersertifikasi dengan IEM ?

2. Bagaimanakah prosedur penyusunan Integrated Evaluation Model (IEM)?
Dalam upaya melengkapi penilaian kinerja dosen tersertifikasi secara terpadu dan

implementasinya secara nasional, maka penyusunan Integrated Evaluation Model (IEM)
dengan aplikasi Web Based Logic Model ini, mempunyai tujuan khusus sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi indikator penilaian kinerja dosen tersertifikasi dengan IEM
2. Membuat rancangan software IEM untuk penilaian kinerja dosen tersertifikasi dengan

aplikasiweb based logic model.

Sistem Penilaian 360 derajat
Dalam sistem penilaian 360 derajat, informasi diperoleh melalui berbagai sumber yang
meliputi pimpinan, manajemen puncak, bawahan, teman sejawat, dan konsumen.Ini semua
merupakan bagian dari pihak internal dan eksternal (Milliman dalam Rasheed dan Aslam,
2011).

Penilai sistem 360 derajat mengumpulkan data dari berbagai sumber yang
menggambarkan informasi yang akurat.Sistem penilaian 360 derajat ini merupakan sebuah
alat yang efektif untuk menilai kekuatan dan kelemahan karyawan. Jika penilaian 360 derajat
ini digunakan secara benar dan dalam perspektif yang benar, akan menjadi alat yang kuat
dalam sistem manajemen kinerja  (Raghunadhan dan Sequeira, 2013). Sistem ini merupakan
suatu sistem pendekatan holistik yang menyatukan pandangan dari berbagai sudut, lintas
tingkat, dan lintas penilaian sumber daya (Menaakshi, 2012).

Model Logis
Konsep model logis didefinisikan sebagai suatu gambaran yang menunjukkan cara suatu
perusahaan /organisasi atau sebuah proyek melakukan pekerjaannya dan sebagai suatu alat
visual dan sistematis yang digunakan untuk mendefinisikan dan menentukan hubungan antara
sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu program aktivitas yang
direncanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan (W.K. Kellog dalam Wells and Arthur–
Banning, 2008). Model Logis menggunakan serangkaian pertanyaan yang digunakan oleh
koordinator program sebagai survei dasar untuk memperoleh informasi untuk membangun
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model logis. (http://mypeer.org.au/files/2013/05/My-Peer-Toolkit-V1-Constructing-a-
Program-Logic-Model.pdf diunduh pada Senin, 2 Maret 2015 pk. 14.38).

Model logis merupakan suatu sistem yang mudah, jelas, dan mudah dipahami untuk
menata informasi yang memampukan stakeholder kunci untuk mendapatkan gambaran
mengenai suatu program  bekerja(Wells and Arthur–Banning, 2008).
Kinerja
Kinerja merupakan hasil perilaku manusia yang merupakan faktor penting bagi evaluasi
keefektifan kerja individu (Saetang dan Sulumnad, 2010).Kinerja merupakan hal penting
untuk mendorong organisasi menjadi suatu organisasi yang baik.

Hasibuan(2009), mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) sebagai suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu.Kinerja didefinisikan
sebagai perilaku yang diharapkan yang dapat terlibat langsung dalam menghasilkan barang
dan jasa atau suatu aktivitas yang menyediakan suatu dukungan tidak langsung bagi
organisasi (Yun, Takeuchi dan Liu, 2007).

Arah Perkembangan Ke Depan
Melihat fakta yang terjadi bahwa banyak perilaku dan karakter yang berkembang sekarang ini
seperti sikap individualistis dan egois serta kurang peka terhadap lingkungan mendorong
ketertarikan untuk mengangkat tulisan ini.Hubungan dosen dengan mahasiswa atau hubungan
antar dosen merupakan faktor penting dalam penilaian kinerja.Oleh karena itu penelitian
tentang kinerja dosen ini urgen untuk dilakukan.Penelitian ini mengangkat tentang penilaian
kinerja dosen yang tersertifikasi utamanya dalam hubungannya dengan mahasiswa, rekan
sejawat, dan pimpinan serta bertujuan untuk memberikan masukan bagi sistem penilaian
kinerja yang lebih lengkap dalam upaya memberikan kontribusi kepada pihak yang
berkepentingan berupa Integrated Evaluation Model (IEM).IEM diharapkan dapat menjadi
alat utama yang efektif, efisien, dan handal bagi sistem penilaian kinerja dosen dan
bermanfaat dalam dunia pendidikan secara nasional.

Matrik Persamaan dan Perbedaan dengan Desain Penelitian Terdahulu
Sampel Variabel Pengukur

an
Model Analisis

Peneliti Dosen Tersertifikasi,
pimpinan, dan
mahasiswa pada PTS
di Surakarta

Penilaian
kinerja

Interval Logic Model

Dyah Ayu Puri
Palupi dan
Kristyana
Dananti (2013)

Dosen Tersertifikasi
pada PTS di
Surakarta

Kinerja dosen
sebelum dan
sesudah
tersertifikasi

Interval Uji beda dua
sampel
berpasangan One
Way Anova

Peleyeju dan
Ojebiyi (2013)

Dosen di universitas
Negri di Nigeria
Barat Daya

Kinerja dosen,
komunikasi,
penilaian, dan
Total Quality

Interval Pearson Product
Moment
Correlation

Huseyin
GUL(2010)

Dosen di universitas-
universitas Turki

Kinerja dosen,
evaluasi

Interval Uji beda dua
sampel
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Model Analisis

pendidikan, dan
Pengawasan

berpasangan One
Way Anova

Dyah Ayu Puri
Palupi

Karyawan PT.
Ambassador
Garmindo

Kinerja,
kepemimpinan
transformasiona
l, dan
kepercayaan
pada pemimpin

Interval SEM

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Logis. Metode ini
dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu penyusunan model Integrated
Evaluation Model (IEM) bagi penilaian kinerja dosen tersertifikasi berbasis web dan
mengoptimalkan aplikasinya.

Tahapan yang akan dilakukan secara keseluruhan dalam tiga tahun. Dengan rincian
sebagai berikut: tahun pertama, bertujuan menghasilkan indikator penilaian kinerja dosen
tersertifikasi menggunakan metode 360 derajat. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan
yaitu: 1) mengidentifikasi variabel penilaian kinerja dosen tersertifikasi yang sudah ada.
Dalam kegiatan ini, dilakukan pengumpulan informasi awal berbagai metode penilaian
kinerja dosen yang ada. Langkah yang dilakukan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan
data sekunder dan melakukan pra survei mengggunakan  kuesioner awal. 2) Sesudah data
awal terkumpul, dirumuskan variabel-variabel dan indikator pengukuran yang sesuai dengan
model penilaian kinerja dosen tersertifikasi menggunakan metode 360 derajat untuk
menyempurnakan kuesioner. Setelah tahap penyempurnaan kuesioner, dilakukan
pengumpulan data primer melalui survei kepada civitas akademika yaitu  pimpinan perguruan
tinggi, dosen, dan staf akademik serta mahasiswa untuk menyusun model penilaian kinerja
dosen tersertifikasi berdasarkan persepsi sampel. 3) Melakukan diskusi terarah (Focus Group
Discussion/ FGD) yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan peduli dengan
penilaian kinerja dosen tersertifikasi. Hasil FGD akan digunakan untuk finalisasi Integrated
Evaluation Model (IEM) bagi penilaian kinerja dosen tersertifikasi.

HASIL & PEMBAHASAN
Indikator Model Penilaian Kinerja Dosen Tersertifikasi (Integrated Evaluation
Model/IEM) Berbasis Web
Berdasarkan tanggapan dan masukan dari kegiatan diskusi terarah dari para akademisi dan
mahasiswa yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 mengenai pemisahan daftar
pertanyaan dalam kuesioner yang harus disesuaikan dengan kompetensi yang harus dimiliki
oleh dosen dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005
tentang guru dan dosen dalam pasal 10, dinyatakan bahwa dosen harus memiliki 4 macam
kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan
kompetensi kepribadian maka ada perbaikan indikator daftar pertanyaan yang memasukkan 4
kompetensi tersebut.
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Hasil perubahan daftar pertanyaan setelah mendapatkan masukan dari diskusi terarah dan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen pasal 10, maka
kuesioner yang akan dimasukkan ke dalam model menjadi seperti berikut :

Kuesioner Penilaian Atasan Langsung
Lingkarilah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya !

No Pernyataan

1 : Sangat Tidak
Setuju
2 : Tidak Setuju
3 : Setuju
4: Sangat Setuju

KOMPETENSI PEDAGOGIK

1.
Memiliki pengetahuan yang relevan dengan posisi yang
diemban saat ini

1 2 3 4

2.
Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan
batas waktu yang ditetapkan

1 2 3 4

3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap mahasiswa 1 2 3 4

KOMPETENSI SOSIAL

1. Mengonsultasikan masalah yang dihadapi dengan pimpinan 1 2 3 4

2.
Mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat
umum

1 2 3 4

3.
Siap bekerjasama secara efektif dengan anggota program studi
atau dengan fakultas lainnya

1 2 3 4

4.
Selalu memberikan solusi alternatif bagi problem yang
dihadapi institusi

1 2 3 4

5. Memberikan tindakan yang tepat bagi masalah yang dihadapi 1 2 3 4

6.
Selalu memberikan inisiatif-inisiatif yang baik bagi kemajuan
institusi

1 2 3 4

KOMPETENSI PROFESIONAL

1.
Menggunakan waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan
oleh institusi

1 2 3 4

2.
Menghadiri dan meninggalkan pertemuan sesuai waktu yang
ditentukan

1 2 3 4

3. Datang di tempat kerja tepat waktu 1 2 3 4

4.
Bersedia merespon secara tepat dan cepat terhadap umpan
balik pada hasil penilaian kinerja karyawan

1 2 3 4

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

1. Mampu menerima kritik dan saran 1 2 3 4

2. Memiliki kesetiaan pada instansi tempat bekerja 1 2 3 4

3.
Memiliki ketaatan pada aturan dan kebijakan yang berlaku di
instansi

1 2 3 4

Kuesioner Penilaian Peer Review
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No Pernyataan

1 : Sangat Tidak
Setuju
2 : Tidak Setuju
3 : Setuju
4: Sangat Setuju

KOMPETENSI PEDAGOGIK

1.
Dosen ternilai bisa memberikan bantuan untuk peningkatan
kualitas pembelajaran rekan yang lain dengan

1 2 3 4

1.
Dosen memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang praktek
pembelajaran

1 2 3 4

KOMPETENSI SOSIAL

1.
Ketika ada rekan yang memiliki masalah maka dosen ternilai
memiliki inisiatif untuk membantu rekannya tersebut

1 2 3 4

2.
Dosen ternilai sering berdiskusi dengan rekan mengenai
aktivitas pembelajaran maupun topik-topik informal lainnya

1 2 3 4

3.
Dosen ternilai sering memberikan informasi tentang hal-hal
yang terjadi di tempat kerja berupa pengumuman-
pengumuman

1 2 3 4

4.
Dosen terkait memiliki kemampuan berkomunikasi dengan
baik dengan rekan sekerja

1 2 3 4

5.
Memiliki kemampuan untuk hidup rukun dan berdampingan
dengan damai dengan rekan sekerja

1 2 3 4

6.
Dosen ternilai selalu mengikuti kegiatan-kegiatan baik formal
maupun informal yang melibatkan rekan sekerja

1 2 3 4

KOMPETENSI PROFESIONAL

1.
Melakukan komunikasi informal dengan teman sejawat yang
berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran rekan

1 2 3 4

2.
Dosen tidak terpengaruh dengan kesibukan tugas pribadi
ketika mengerjakan tugas di kantor

1 2 3 4

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

1.
Dosen ternilai sering menghindari konflik dengan rekan
sekerja

1 2 3 4

2. Dosen memiliki kepribadian yang baik 1 2 3 4

Kuesioner Penilaian Mahasiswa Pada Kinerja Dosen

No Pernyataan

1 : Sangat Tidak
Setuju
2 : Tidak Setuju
3 : Setuju
4 : Sangat Setuju

KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Dosen menguasai materi kuliah 1 2 3 4

2. Memiliki kemampuan menjelaskan materi kuliah 1 2 3 4



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 782

3. Dosen mampu menjelaskan kuliah secara sistematis 1 2 3 4

4. Dosen mampu membangkitkan minat belajar bagi mahasiswa 1 2 3 4

5.
Dosen bersedia dan mampu memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diajukan

1 2 3 4

6 Ada kesesuaian PBM dengan RPKPS 1 2 3 4

KOMPETENSI SOSIAL

1. Dosen bersedia membantu mahasiswa di luar jam kuliah 1 2 3 4

2. Dosen memiliki obyektivitas dalam penilaian 1 2 3 4

3.
Dosen menggunakan sarana/fasilitas pendukung perkuliahan
(LCD, papan tulis)

1 2 3 4

KOMPETENSI PROFESIONAL

1.
Dosen menyampaikan kontrak kuliah dan RPKPS di awal
perkuliahan

1 2 3 4

2.
Dosen memberikan instruksi yang jelas atas tugas-tugas yang
diberikan

1 2 3 4

3. Tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan materi kuliah 1 2 3 4

4. Soal ujian yang diberikan dosen sesuai dengan materi kuliah 1 2 3 4

5. Ada manfaat hasil perkuliahan bagi mahasiswa 1 2 3 4

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

1. Dosen mau menerima kritik dan saran 1 2 3 4

2. Dosen mampu mengendalikan emosi secara stabil 1 2 3 4

Rancangan Model Penilaian Kinerja Dosen Tersertifikasi (Integrated Evaluation
Model/IEM) Berbasis Web
Rancangan Model
Rancangan model yang dibuat adalah dengan menambahkan  menu penilaian kinerja 360
derajat, yaitu penilaian dari atasan, penilaian dari peer review, dan penilaian dari mahasiswa.
Menu penilaian kinerja ini ditambahkan setelah menu utama.Pada rancangan model yang
disajikan ini, menu utama tetap menggunakan menu Beban Kerja Dosen yang sudah memuat
kinerja dosen dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.Karena program aplikasi BKD ini
sudah baik.Peneliti menambahkan menu tambahan yang berupa menu penilaian kinerja 360
derajat ini untuk menghasilkan penilaian yang lebih lengkap dan memuat kinerja dosen yang
memasukkan nilai karakter dosen yang tersertifikasi.Sehingga menghasilkan kebaharuan
model penilaian kinerja dosen yang tidak hanya didasarkan pada Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Karena dengan penilaian pada sisi karakter dosen akan memberikan nilai yang lebih
valid pada kinerja dosen. Dosen tidak hanya melaksanakan pengajaran, penelitian dan
pengabdian, tapi juga memiliki hubungan yang baik dengan atasan, rekan sekerja, dan
mahasiswa serta memiliki kepribadian yang baik supaya dosen menjadi pengajar dan
pendidik yang berkarakter dan menjadi teladan. Sehingga mahasiswa pun akan meneladani
karakter yang baik tersebut.



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 783

Berikut Rancangan Model Penilaian Kinerja Dosen Tersertifikasi (Integrated Evaluation
Model/IEM) Berbasis Web
Pada model rancangan Penilaian kinerja Dosen tersertifikasi yang berbasis web yang akan
digunakan sebaiknya dapat mengakomodasi tentang dua hal yaitu:

a. Penilaian secara administratif yang berupa beban kinerja dosen (BKD)
b. Penilaian kinerja secara 360 derajat yang berupa penilaian yang dilakukan oleh atasan

langsung, penilaian oleh rekan sejawat, dan penilaian oleh mahasiswa.
Pada penilaian secara administratif yang berupa beban kinerja dosen meliputi tentang
pengisian administratif tentang beban selama satu semester dalam melaksanakan tri dharma
perguruan tinggi:

a. Pengisian Pendidikan dan Pengajaran selama satu semester
b. Pengisian Penelitian yang dilakukan dalam satu semester
c. Pengisian Pengabdian kepada Masyarakat selama satu semester
d. Pengisian Penunjang dalam tri dharma perguruan tinggi selama satu semester

Sebagai pembuktian adalah dengan memasukan bukti-bukti yang diunggah dalam bentuk file
pdf
Sedangkan untuk penilaian kinerja 360 derajat adalah sebagai berikut:

a. Penilaian kinerja oleh Atasan Langsung
b. Penilaian kinerja oleh Rekan sejawat (peer review)
c. Penilaian kinerja oleh Mahasiswa

Pada penilaian kinerja 360 derajat ini dilakukan selama per semester bersamaan dengan
penilaian Beban Kenerja Dosen dengan disertai bukti yang mendukung dalam bentuk pdf.
Sebagai gambaran perancangan model adalah sbb:
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Simpulan
1. Proses penyusunan dan perbaikan indikator dalam model penilaian kinerja dosen
tersertifikasi dilakukan dengan melaksanakan diskusi terarah.
2. Proses penyusunan model penilaian kinerja dosen tersertifikasi dengan Integrated
Evaluation Model (IEM) berbasis web dilakukan dengan melaksanakan diskusi terarah.
3. Berdasarkan hasil diskusi terarah ada perbaikan dalam penyusunan daftar pertanyaan
dengan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan 4 kompetensi utama yang harus dimiliki
oleh dosen seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005, yaitu kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.
4. Berdasarkan hasil diskusi terarah, dalam penyusunan rancangan program aplikasi IEM
untuk penilaian kinerja dosen dari peer review dan mahasiswa, penilaian akan dilakukan oleh
3 (tiga) peer review dan 3 (tiga) mahasiswa.
Saran
1. Hasil penelitian ini yang berupa program aplikasi penilaian kinerja dosen tersertifikasi
(Integrated Evaluation Model/IEM) diharapkan bisa digunakan oleh Kemenristekdikti untuk
penilaian kinerja dosen tersertifikasi secara nasional.
2. Hasil penelitian ini yang berupa program aplikasi penilaian kinerja dosen tersertifikasi
(Integrated Evaluation Model/IEM) diharapkan bisa digunakan oleh Kemenristekdikti untuk
penilaian kinerja dosen tersertifikasi secara nasional.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
dan bisa menggunakan obyek penelitian yang lain, seperti guru.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of Organization Commitment and Job Satisfaction on
Organizational Citizenship Behaviour (OCB). The data used in this study was primary data
obtained from questionnaires. Total samples were 118 respondents who constituted the
entirety of the population of Ritra Cargo Indonesia, PT branch of Central Java so it used
census samples. The analysis technique  used was Regression Linier and hypothesis testing
using F test and t test. The result showed that variable Organization Commitment and
Variable Job Satisfaction had positive and significant effect on Organizational Citizenship
Behaviour (OCB) with simultante and parsial test.

Keywords : Organization Commitment, Job Satisfaction, Organizational CitizensBehaviour
(OCB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komiten organisasi dan kepuasan kerja
terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel yang
digunakan sebanyak 118 responden yang merupakan jumlah keseluruhan populasi yaitu
seluruh karyawan PT. Ritra Indonesia cabang wilayah Jawa Tengah. Tehnik analisis yang
digunakan Regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan F tes dan t tes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitemen organisasi dan kepuasan kerja memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behaviour (OCB), baik
secara parsial maupun simultan.
Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, OCB

PENDAHULUAN
Latar Belakang. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki

tujuan yang sama. Menurut Simamora (2005) organisasi terbagi menjadi dua kelompok besar
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) organisasi sosial yang bertujuan untuk
meningkatkkan kesejahteraan anggotanya; (2) organisasi bisnis yang bertujuan ingin
memperoleh keuntungan. Setiap organisasi atau perusahaan beroperasi dengan menggunakan
seluruh sumber dayanya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdaya jual. Pengelolaan
sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi sumber daya finansial, fisik, sumber daya
manusia (SDM), dan kemampuan teknologis dan sistem. Karena sumber-sumber yang
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dimiliki perusahaan bersifat terbatas sehingga perusahaan dituntut mampu memberdayakan
dan mengoptimalkan penggunaannya untuk kelangsungan hidup perusahaan

Sumber daya manusia sebagai salah satu elemen utama dari perusahaan merupakan
hal yang sangat penting karena faktor manusia sangat berperan dalam mencapai tujuan
organisasi. Sumber daya manusia tidak saja membantu organisasi dalam mencapai tujuannya
tetapi juga membantu menentukan apa yang benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya
yang tersedia. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) saat ini merupakan suatu keharusan
dan bukan lagi merupakan suatu pilihan apabila perusahaan ingin berkembang (Darmawati,
2013).

Mengingat sumber daya manusia memiliki peran yang tidak dapat digantikan
sekalipun oleh peralatan canggih yang dimiliki oleh perusahaan, perusahaan yang memiliki
sumber daya manusia yang baik merupakan modal bagi perusahaan untuk dapat bersaing
dengan perusahaan lain.Setiap perusahaan mencari dan merekrut karyawan dengan sumber
daya manusia yang baik untuk meningkatkan keefektifan perusahaan dan memperoleh hasil
kerja yang diharapkan agar dapat mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ironisnya,
untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah hal yang mudah,
khususnya di Indonesia. (Rusdi, 2015)

Karyawan yang baik (good citizens) cenderung untuk menampilkan organizational
citizenship behavior (OCB) di lingkungan kerjanya, sehingga organisasi akan lebih baik
dengan adanya karyawan yang bertindak organizational citizenship behavior (OCB). Kinerja
individu akan mempengaruhi kinerja instansi secara keseluruhan, yang menuntut adanya
perilaku karyawan dalam suatu instansi( Titisari, 2014).

Organ (dalam Budihardjo, 2014) mendefinisikan OCB sebagai perilaku sukarela
individu (dalam hal ini karyawan) yang secara tidak langsung berkaitan dalam sistem
pengimbalannamun berkontribusi pada keefektifan organisasi. Dengan kata lain, OCB
merupakan perilaku seorang karyawan bukan karena tuntutan tugasnya namun lebih
didasarkan pada kesukarelaannya.Organizational citizenship behavior (OCB) dapat timbul
dari berbagai faktor dalam organisasi, di antaranya karena adanya kepuasan kerja dari
karyawan dan komitmen organisasi yang tinggi (Robbin dan Judge, 2008).

Luthans (2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai sikap yang
merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses yang berkelanjutan dimana
anggota organsasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta
kemajuan yang berkelanjutan.Selain komitmen organisasi, faktor lain yang dapat
mempengaruhi Organizational citizenship behavior (OCB) adalah kepuasan kerja. Locke
(dalam Luthans, 2006) mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang
atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang.
Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan
mereka memberikan hal yang dinilai mereka penting.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan Organizational citizenship behavior (OCB)
menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Ristiana (2013) dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa komitmen organisasi dan kepuasan kerja merupakan faktor yang dapat
mempengaruhi organizational citizenship behavior(OCB) karyawan.Selain itu, Luthans
(2006) menyatakan bahwa komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara jelas berhubungan
dengan Organizational citizenship behavior (OCB).Budihardjo (2014) mengatakan bahwa
penelitian tentang Organizational citizenship behavior (OCB) khususnya di Indonesia ,
masih sangat kurang padahal ada informasi bahwa peran Organizational citizenship behavior
(OCB) cukup signifikan dengan perusahaan dalam meningkatkan kinerja organisasi.
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Organizational citizenship behavior(OCB)sangat penting untuk pengembangan
sumberdaya manusia dibidang organisasi atau perusahaan, salah satunya pada PT. Ritra
Cargo Indonesia.Hasil prasurvey yang telah dilakukan manajer HRD (HumanResource
Development) PT. Ritra Cargo Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwaperusahaan saat ini
menghadapi masalah masih kurangnya perilaku saling membantu sesama rekan kerja yang
didasari oleh keikhlasan dan kesukarelaan demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Hal ini
terlihat dari perilaku ketika karyawan lain minta bantuan untuk membantunya, mereka masih
terkesan tidak mau atau menunda dengan melakukan aktivitas lain.Keadaan ini juga terjadi
ketika ada suatu tugas yang harus diselesaikan ternyata karyawan tersebut tetap pulang tepat
waktu karena suatu alasan tertentu seperti misalnya alasan keperluan keluargapadahal tugas
belum selesai. Disamping itu, masih terlihat adanya sebagian karyawan yang membuat
kelompok kecil dalam lingkungan kerja yang semakin membuat jarak antar individu secara
keseluruhan, sehingga perilaku saling membantu secara sukarela hanya terjadi pada
kelompok mereka sendiri.

Selain masalah tersebut diatas, permasalahan lain yang muncul yaitu kurangnya
kesadaran individu dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dengan
inisiatif sendiri. Seperti yang pernah diumumkan oleh manajemen Ritra Cargo bahwa :
“Apabila ada usulan-usulan atau pendapat dari karyawan yang bertujuan meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, maka perusahaan akan sangat mendukung
kegiatan tersebut”. Karyawan disarankan untuk mengikuti pelatihan atau kursus atas inisiatif
dan kemauan sendiri. Namun demikian, kondisi yang terjadi adalah karyawan mengikuti
pelatihan atau kursus apabila ada perintah dari pimpinan dengan biaya dari perusahaan.
Fenomena tersebut  menjadi masalah karena berkaitan dengan perkembangan kompetensi
karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja individu tersebut sehingga berimbas pada kinerja
organisasi.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen
organisasi dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB).

TINJAUAN TEORETIS
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Menurut Organ dan Ryan (1994),

organizational citizenship behavior adalah perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anggota
organisasi/karyawan yang: tidak secara tegas diberi penghargaan apabila mereka
melakukannya dan juga tidak akan diberi hukuman apabila mereka 9 tidak melakukannya,
tidak merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan yang dimiliki oleh karyawan, dan
merupakan perilaku karyawan yang tidak membutuhkan latihan terlebih dahulu untuk
melaksanakannya. Organizational Citizenship Behavior (OCB) is an individual behavior that
is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and in the
aggregate promotes the efficient and effective functioning of the organization. Secara singkat
OCB menunjukkan suatu perilaku sukarela individu (dalam hal ini karyawan) yang
secaratidak langsung berkaitan dalam sistem pengimbalan namun berkontribusi pada
keefektifan organisasi. Dengan kata lain, OCB merupakan perilaku seorang karyawan bukan
karena tuntutan tugasnya namun lebih didasarkan pada kesukarelaannya. (Organ, dalam
Budihardjo, 2014).Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurutOrgan
(dalam Budihardjo, 2014):Helping Behaviour / Altruism / Courtesy, Sportsmanship,
Organizational Compliance / General Compliance / Organizational Obedience,
Organizational Loyalty / Spreading Goodwill, Civic Virtue / Organizational Participation,
Individual Initiative / Conscientiousness, Self-development
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Komitmen Organisasi. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang
membulatkan hati, bertekad berjerih payah, berkorban dan bertanggung jawab demi
mencapai tujuan dirinya dan tujuan perusahaan yang telah disepakati atau ditentukan
sebelumnya. Komitmen memiliki peranan penting terutama pada kinerja seseorang ketika
bekerja, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen yang menjadi acuan serta dorongan yang
membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Luthans (2006)
menyimpulkan komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan
pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan
perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.
Dimensi Komitmen Organisasi menurutMeyer dan Allen (dalam Luthans, 2006)yaitu
:Affective commitment, Continuance commitment, dan Normative commitment.

Kepuasan Kerja. Menurut Robbins (2008) istilah kepuasan kerja merujuk kepada
sikap umum seorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang dengan
tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja itu, sedangkan
seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap
pekerjaan itu.Luthans (2006) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi
karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting.

Definisi yang popular dari kepuasan kerja adalah yang di kemukakan oleh Locke
(dalam Luthans 2006) yaitu keadaan emosi positif yang dihasilkan dari penilaian pengalaman
kerja seseorang. Definisi ini terdiri dari dua hal yaitu kognitif (penilaian terhadap pekerjaan
seseorang) yaitu seseorang menyimpulkan sesuatu berdasarkan hasil dari pengalaman dan
informasi yang didapatkan, dan afektif (keadaan emosi), afektif dipengaruhi oleh 2 faktor
yaitu suasana emosional dan skema kognitif. Suasana emosional keadaan dimana seseorang
sangat dipengaruhi oleh suasana hati/perasaan pada saat itu, sedangkan skema kognitif
menunjukkan sejauh mana individu merasa positif atau negatif tentang pekerjaan mereka.
Dimensi Kepuasan Kerja menurut Luthans (2006) :Pekerjaan itu sendiri,Gaji, Kesempatan
Promosi, Pengawasan, serta Rekan Kerja Teknis

Penelitian Terdahulu. Penelitian terdahulu terkait dengan Organizational citizenship
behavior (OCB) antara lain dilakukan oleh Ristiana (2013) yang berjudul “Pengaruh
Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behaviour
(OCB) dan Kinerja Karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Trijata Denpasar”. Alat analisis
yang digunakan adalah SEM dengan menggunakan software AMOS. Adapunjumlah populasi
sebesar 112 orang dan seluruh populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwaKomitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadapOrganizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kinerja Karyawan. Komitmen Organisasi,
Kepuasan Kerja dan OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan Rumah Sakit
Bhayangkara Trijata Denpasar.

Penelitian Wijaya & Sutanto (2014) yang berjudul “Pengaruh Komitmen
Organisasional dan Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Organizational Citizenship Behavior
(OCB) di PT. XYZ Surabaya”. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear
berganda.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komitmen organisasional dan kepuasan kerja
secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
organizational citizenship behavior (OCB).

Penelitian Sukmawati (2011) yang berjudul “Peran Organizational Citizenship
Behavior (OCB) sebagai Mediator Pengaruh Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja dan
Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan”. Alat analisis yang digunakan
adalahStructural Equation Modelling (SEM).Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepuasan
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kerja, lingkungan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap
organizational citizenship behavior (OCB) dan kinerja karyawan secara parsial maupun
secara simultan.

Penelitian Dewanggana , et.all (2016) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi,
Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Yang Berdampak Pada Prestasi Kerja Karyawan”. Alat analisis yang digunakan adalahregresi
linier berganda.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komitmen organisasi, kepuasan kerja
dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior
(OCB) , komitmen organisasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap prestasi
kerja, sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja.

Kerangka Pemikiran Teoretis. Kerangka pemikiranteoretis yang digunakan dalam
penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Sutanto (2014) dan
Dewanggana, et al (2016). Variabel yang digunakan adalah komitmen organisasi dan
kepuasan kerja sebagai variabel bebas (independen) dan organizational citizenship behavior
(OCB)  sebagai variabel terikat (dependen). Adapun,  gambar kerangka pemikirannya sebagai
berikut :

H1

H3

H2

Gambar 1 : Kerangka pemikiran teoretispenelitian
Sumber : Wijaya & Sutanto (2014) , Dewanggana, et.al (2016)

Hipotesis :
Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka

atau dari landasan teori dan penelitian terdahulu. Berdasarkan pada landasan teori dan
kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadapOrganizational citizenship Behavior (OCB) .

Organizational Citizenship Behavior(OCB) dapat timbul dari berbagai faktor dalam
organisasi, di antaranya karena adanya komitmen organisasi dari karyawan yang tinggi
(Robbin dan Judge, 2007; dalam Rini, 2013). Ketika karyawan memiliki kepuasan
terhadap pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal dalam
menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal yang mungkin diluar
tugasnya (Rini, 2013). Begitu juga ketika karyawan mempunyai komitmen yang tinggi
terhadap organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk kesuksesan
perusahaannya karena karyawan tersebut memiliki keyakinan terhadap organisasinya
(Luthans, 2005). Komitmen organisasi merupakan persepsi tentang kebijakan, praktik-
praktik dan prosedur-prosedur organisasional yang dirasakan dan diterima oleh individu-
individu dalam organisasi (Rini, 2013). Ketika penilaian tentang konsep komitmen ini
dirasakan dan diterima oleh sebagian besar orang dalam tempat kerja, hal ini disebut

Komitmen
Organisasi

(X1)

Kepuasan
Kerja

(X2)

OCB
(Y)
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sebagai komitmen organisasional (organizational comitment) Reichers & Schneider
(2005). Karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut
akan merasa memiliki kepuasan dalam bekerja dan rela berbuat apa saja untuk kemajuan
perusahaannya tersebut (Chockalingan et. all, 2008; dalam Rini, 2013). Atas dasar teori
dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diusulkan
hipotesis sebagai berikut :
Ha1 : Komitmen Organisasi (X1) berpengaruh positif terhadap Organizational

Citizenship Behavior (OCB) (Y)

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadapOrganizational citizenship Behavior (OCB) .
OCB atau Organizational Citizenship Behavior atau peraturan extra-roll yang tidak dapat
dijelaskan secara formal, tetapi ada dan tumbuh dalam suatu perusahaan. Schnake (1991;
dalam Rini, 2013) mendefinisikan OCB sebagai kecenderungan kepada fungsional,
peraturan ekstra, kehidupan pro-sosial, dan diarahkan untuk dilakukan oleh setiap
individu, maupun kelompok yang berada di dalam organisasi tersebut. Ostroff (2002;
dalam Rini, 2013) menjelaskan bahwa karyawan yang merasa puas, berkomitmen dan
dapat menyesuaikan diri dengan baik untuk lebih bersedia bekerja guna memenuhi tujuan
organisasi dan memberikan pelayanan sepenuh hati pada organisasi dengan meningkatkan
kinerja dan karenanya akan mendukung efektivitas organisasi dibandingkan dengan
pekerja yang merasa tidak puas. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut :
Ha2 : Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh positifterhadap Organizational Citizenship

Behavior (OCB) (Y)
3. Pengaruh Secara Simultan Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap

Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Studi empiris yang dilakukan Morrison, dkk yang dikutip dalam Prita (2010) mendukung
hubungan yang terjadi antara komitmen organisasi dengan OCB. Pada penelitian yang
pernah dilakukan, komitmen organisasional dinyatakan merupakan anteseden dari pro-
social extra-role performance. Pada penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan
positif antara komponen komitmen organisasi dengan OCB. Kepuasan kerja karyawan
dapat diasumsikan sebagai penentu utama dari organizational citizenship behavior (OCB).
Karyawan yang puas akan lebih mungkin berbicara positif tentang organisasi, membantu
orang lain, dan jauh melebihi harapan yang normal dalam pekerjaan, selain itu karyawan
menjadi bangga melebihi tuntutan tugas karena karyawan ingin membalas pengalaman
positif mereka, (Robbins dalam Gita, dkk, 2012). Berdasarkan teori dan penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut :
Ha3 : Komitmen Organisasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) secara simultan berpengaruh

positif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y)

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan
karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih
(Indriantoro & Supomo, 2002).
Definisi Operasional
a. Organizational Citizenship Behaviour (OCB)  (Y)

Dalam penelitian ini, organizational citizenship behaviour (OCB) diukur dengan
indikator sebagai berikut :
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1. Helping behaviour / altruism / courtesy yaitu membantu orang lain secara sukarela.
2. Sportmanshipyaitu kerelaan/toleransi untuk bertahan pada organisasi tanpa mengeluh.
3. Organizational compliance/ general compliancce/ organizational obedienceyaitu

menerima aturan dan prosedur yang diterapkan organisasi.
4. Organizational loyalty/spreading goodwillyaitu loyal terhadap organisasi,

mempromosikan citra organisasi dan melindungi organisasi.
5. Civic virtue/organizational participationyaitu ikut berpartisipasi, bertanggung jawab

dan terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan organisasi.
6. Individual initiative/ conscientiousnessyaitu tindakan kreatif dan inovatif individu

secara sukarela.
7. Self-developmentyaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan

tanpa diminta.
b. Komitmen Organisasi ( X1 )

Dalam penelitian ini, komitmen organisasi diukur dengan indikator sebagai berikut :
1. Affective Commitment

Keinginan individu untuk terikat pada perusahaan.
2. Continuance Commitment

Komitmen untuk bertahan dan tidak meninggalkan organisasi.
3. Normative Commitment

Kepedulian terhadap nasib perusahaan.
Bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

c. Kepuasan Kerja ( X2)
Dalam penelitian ini,kepuasan kerja diukur dengan indikator sebagai berikut :
1. Pekerjaan itu sendiri
2. Gaji
3. Kesempatan Promosi
4. Pengawasan
5. Rekan kerja teknis

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan termasuk
manajer PT Ritra Cargo Indonesia kantor cabang wilayah Jawa Tengah yang meliputi kota
Yogyakarta, Solo dan Semarang yang berjumlah 118 orang.Seluruh populasi dijadikan
sampel atau  disebut penelitian sensus.
Jenis Data.Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, yaitu data
penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau
sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subyek diklasifikasikan  berdasarkan
bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu berupa lisan, tertulis, dan ekspresi.
Sumber Data. Menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, yaitu karyawan dan manajerperusahaan sebagai responden. Adapun data
sekunder diperoleh dari pihak lain, misalnya dari buku, jurnal serta literatur-literatur lainnya.
Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar
pertanyaan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan.
Alat Analisis.Alat analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah
Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Instrumen Data
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Sebelum dilakukan tahapan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian
instrumen data yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji
validitas yang disebarkan kepada 118 responden terhadap instrumen yang digunakan
menunjukkan hasil bahwa 3 butir item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel
komitmen organisasi,5 butir item untuk mengukur kepuasan kerja, serta 7 item butir
pertanyaan untuk mengukur variabel OCB valid, karena memiliki nilai r hitung yang lebih
besar jika dibandingkan dengan nilai r tabel yang sebesar 0,361.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan
untuk mengukur komitmen organisasi memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,846,
kepuasan kerja sebesar 0,745, dan OCB sebesar 0,675. Sehingga seluruh instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha lebih
besar jika dibandingkan dengan nilai patokan yang ditetapkan yaitu sekitar 0,6 atau 6%
(Nunally dalam Ghozali (2001).

Pengujian Asumsi Klasik
Dari 118 kuesioner yang dibagikan, semua terisi dengan lengkap, sehingga semuanya

dapat diolah lebih lanjut dengan menggunakan SPSS 16.0for windows, dengan Hasil Uji
Asumsi Klasik sebagai berikut :
Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji OneSample
Kolmogorov-Smirnov Test ditunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini
untuk variabelkomitmen organisasi, kepuasan kerja,  dan organizational citizenship behavior
adalah normal.
Uji Multikolinearitas

Dari pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen
yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel
independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan
bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model
regresi.
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah scatterplot. Dari
grafik plot, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis secara parsial

Hasil pengujian hipotesis secara parsial t digunakan untuk menguji signifikansi
hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2 (komitmen Organisasi, Kepuasan
Kerja) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (Organizational Citizenship Behavior
(OCB)) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan (Ghozali,
2005) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:
a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi positif, maka Ho

ditolak dan Ha diterima.
Adapun hasil output SPSS untuk pengujian secara parsial sebagai berikut :
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Tabel 1. Hasil uji Hipotesis Parsial
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 12.046 2.262 5.326 .000

X1 .682 .192 .337 3.547 .001 .699 1.430
X2 .337 .123 .259 2.727 .007 .699 1.430

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 16.0 yang diolah, 2016

Atas dasar tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB

Karena nilai sig komitmen organisasi sebesar 0,001 dan < 0,05 maka Ho ditolak dan
Ha diterima, serta dilihat pada tabel t koefisien regresinya bernilai positif sebesar
0,682 maka dapat diartikan secara individu/parsial variabel komitmen organisasi (X1)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y)
karyawan PT. Ritra Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah, sehingga
H1 diterima

2. Pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB
Karena nilai sig kepuasan kerja sebesar 0,007 dan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima, serta dilihat pada tabel t koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,337
maka dapat diartikan secara individu/parsial variabel kepuasan kerja (X2)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y)
karyawan PT. Ritra Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah, sehingga
H2 diterima.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Hasil uji–F antara komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja terhadap Organizational
Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Ritra Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah
Jawa Tengah diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Simultan
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 551.455 2 275.727 21.900 .000a

Residual 1447.867 115 12.590

Total 1999.322 117

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 16.0 yang diolah, 2016

Dari output data yang sudah diolah dapat diketahui nilai sig 0,00a karena nilai sig <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama/simultan variabel independen
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(komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
(Organizational Citizenship Behavior (OCB)).
Koefisien Determinasi (R2 )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu
(Ghozali, 2005). Hasil output SPSS untuk koefisien determinasi sebagia berikut :

Tabel 3 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 )
Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Change Statistics
R Square
Change F Change df1 df2

Sig. F
Change

1 .525a .276 .263 3.54826 .276 21.900 2 115 .000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 16.0 yang diolah, 2016

Atas dasar output tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square
adalah sebesar 0,263 artinya variabilitas variabel dependen Y (OCB) dapat dijelaskan sebesar
26,3% oleh variasi variabel independent (komitmen organisasi, kepuasan kerja), sedangkan
sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada model.

Pembahasan

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Berdasarkanhasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh koefisien (B)

komitmen organisasi menunjukkan nilai 0,682, maka dapat diartikan komitmen organisasi
memiliki pengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior
(OCB).Kemudianhasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas kesalahan (sig) sebesar
0,001 < 0,05, dan diperoleh nilai thitung 3,547>ttabel 1,656. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh positif antara
komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) di PT. Ritra Cargo
Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah. Jika komitmen organisasi semakin tinggi
maka organizational citizenship behavior (OCB) semakin baik. Hasil tersebut diperkuat
dengan kontribusi koefisien korelasi (R2 ) antara komitmen organisasi terhadap
organizational citizenship behavior (OCB) sebesar 4,9.

Sesuai teori yang dikemukakan Luthans (2006), bahwa komitmen organisasi
merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses
berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi
dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Sedangkan Organ (dalam Titisari,
2014),  mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship
Behavior (OCB) meliputi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal,
diantaranya terdiri dari Komitmen Organisasi (X1). Dalam penelitian ini keterikatan dan
kepedulian karyawan terhadap perusahaan sangat mendukung untuk karyawan berperilaku
suka rela dan ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaan, temasuk membantu rekan kerja yang
membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan.
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Smith, dkk dalam Prita (2010 menyatakan bahwa, pada dasarnya OCB tidak dapat
dilepaskan dari komitmen karyawan terhadap organisasi, karena bagaimanapun prestasi kerja
yang melebihi apa yang seharusnya, banyak ditentukan oleh kuat tidaknya komitmen
karyawan terhadap organisasi. Berdasarkan data deskripsi jawaban responden terdapat urutan
prosentase indikasi pada variabel komitmen organisasi dari yang terendah yaitu normative
commitment35,32%,continuance commitment27,25%, dan affective
commitment37,43%.Sehingga diharapkan dari hasil tersebut pihak perusahaan dapat
melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan continuance commitment yang dinilai
paling rendah diantara lainnya, sehingga karyawan akan tetap bertahan di perusahaan seperti
misalnya perusahaan lebih menghargai hasil karya karyawannya seperti menilai secara
objektif hasil kerja, jika hasilnya baik bisa diberikan penghargaan, menerima kritikan maupun
masukan yang bersifat membangun dari karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan
keputusan manajemen, memberikan tanggung jawab pekerjaan karena dengan hal tersebut
karyawan merasa diakui dan dilibatkan, hal tersebut didukung dari data statistik karyawan
dari total 118 karyawan, 47,46% atau 56 karyawan atau hampir separonya telah bekerja lebih
dari 5 tahun di PT. Ritra Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah, dan hal
tersebut menjadi salah satu indikasi kuat adanya komitmen organisasi dalam perusahan.
Namun hal tersebut dengan tidak mengesampingkan indikator-indikator lainnya dalam
penelitian ini menurut Allen dan Meyer (2000) seperti normative commitment danaffective
commitment dalam rangka meningkatkan komitmen organisasi karyawan.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Berdasarkanhasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh koefisien (B) kepusan

kerja menunjukkan nilai 0,337, maka dapat diartikan kepuasan kerja memiliki pengaruh
positif terhadap organizational citizenship behavior (OCB). Adapun hasil pengujian hipotesis
diperoleh nilai probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,007< 0,05, dan diperoleh nilai thitung
2,727> ttabel 1,656. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima,
yang artinya terdapat pengaruh positif antara kepuasan kerja terhadap organizational
citizenship behavior (OCB) di PT. Ritra Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa
Tengah. Apabila kepuasan kerja semakin tinggi maka organizational citizenship behavior
(OCB) semakin baik. Hasil tersebut diperkuat dengankoefisien korelasi (R2)antara kepuasan
kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) 4,6 %.Ketika karyawan telah puas
terhadap pekerjaannya, mereka akan membalasnya. Balasan dari karyawan tersebut termasuk
perasaan menjadi bagian (sense of belonging) dari organisasi dan perilaku seperti
organizational citizenship behavior, Konovsky & Pugh dalam Gita, dkk (2012).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja
merupakan penentu utama Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan (Robbins,
2006). Karyawan yang puas kemungkinan lebih besar untuk berbicara secara positif tentang
organisasi, membantu rekan kerja, dan membuat kinerja pekerjaan mereka melampaui
pekerjaan normal, dan bahkan lebih dari itu karyawan yang puas ada kemungkinan lebih
patuh terhadap panggilan tugas, karena mereka ingin mengulang pengalaman positif mereka
(Robbins, 2006). Dalam penelitian ini, kepuasan kerja yang diukur dengan indikator
pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan dan rekan kerja menjadi faktor
yang signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Hal ini berarti bahwa,
karyawan termotivasi untuk melakukan Organizational Citizenship Behavior (OCB)
disebabkan karena kinerja yang telah dicapai, tantangan dari pekerjaan, adanya jenjang karir
yang jelas dan hubungan baik dengan rekan kerja maupun atasan.
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Berdasarkan data deskripsi jawaban responden terdapat urutan prosentase indikasi
pada variabel kepuasan kerja mulai dari yang terendah yaitu, kepuasan terhadap gaji13,86%,
kepuasan terhadap atasan atau pengawasan20,12%,kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri
sebesar 21,4%, kepuasan terhadap rekan kerja21,96%, dan indikasi tertinggi yaitu kepuasan
terhadap kesempatan promosi22,64%. Diharapkan dari hasil tersebut pihak perusahaan dapat
melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kepuasan terhadap gaji yang dinilai paling
rendah diantara lainnya, seperti misalnya memberikan yang sesuai kepada karyawan untuk
meningkatkan karirnya, kemudian memberikan penghargaan kepada karyawan yang
berprestasi. Namun hal tersebut dilakukan dengan tidak mengesampingkan indikator-
indikator lainnya dalam penelitian ini menurut Robbins (2003) seperti kepuasan terhadap
rekan sekerja, kepuasan terhadap atasan, kepuasan terhadap kesempatan promosi, dan
kepuasan terhadap pekerjaan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. Ritra
Cargo Indonesia Kantor Cabang Wilayah Jawa Tengah.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :
1. Komitmen Organisasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational

Citizenship Behavior (OCB) (Y).
2. Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Organizational Citizenship

Behavior (OCB) (Y).
3. Komitmen Organisasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2)  berpengaruh positif signifikan

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y)
Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini,  saran yang dapat diberikan  adalah sebagai berikut :
1. Variabel kepuasan kerja (X2) memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap

Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y1) sehingga perlu ditingkatkan lagi hal-hal
yang berkaitan dengan variabel tersebut, yaitu menaikkan gaji karyawan yang memiliki
kinerja bagus, meningkatkan pengawasan dan pengarahan supervisor kepada karyawan,
meningkatkan kesempatan promosi kepada semua karyawan serta menjalin hubungan baik
antar rekan kerja

2. Untuk penelitian yang akan datang jika ingin meneliti dengan tema yang sama sebaiknya
menambahkan variabel lain, karena dari variabel komitmen organisasi, dan kepuasan kerja
terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) hanya menjelaskan sebesar 26,3 %
dari hasil Adjusted R Square dan sisanya dapat dijelaskan dengan variabel lain sebesar
73,7 % Selain itu, pengukuran dalam penelitian ini menggunakan persepsi, diharapkan
penelitian berikutnya bisa menggunakan pengukuran yang sifatnya aktual.
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PROFESIONALISME PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MUTU
PELAYANAN MENYELURUH DI RSU BETHESDA YOGYAKARTA

Maindy Liarisma Tamonob,
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Yuyun Wahyuni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) IEU Yogyakarta
Jl. Hayam Wuruk. No. 20 Yogyakarta

*Email: ajarahmadi@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta

dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel Ketanggapan, Ketepatan dan
Profesionalisme Pelayanan secara parsial dan menyeluruh berpengaruh terhadap Kepuasan
Mutu Pelayanan Menyeluruh di Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi
Yogyakarta, dan untuk mengetahui variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling
dominan terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh di Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien di Rumah Sakit Umum Bethesda
lempuyangwangi Yogyakarta. Adapun sampel yang diambil adalah sebanyak 74 responden.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan jenis penelitian yang
digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, sedangkan alat yang digunakan berupa angket
atau kuisioner.

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalah penelitian ini adalah:
(1) Analisis kualitatif yang meliputi karakteristik responden; (2) Uji instrument penelitian
yang meliputi uji validitas dan reliabilitas (3) Analisis kuantitatif yang meliputi analisis
regresi linear berganda dan uji hipotesis yang meliputi uji t, uji F, dan uji R2 (determinasi).

Adapun hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas untuk kuesinoner yang diperoleh
hasil bahwa 20 butir pertanyaan yang digunakan telah valid sebagai alat penduga, sedangkan
pada pengujian grafik histogram dan normal plot, data berdistribusi normal dimana arah
kurva simetris, sementara titik mengikuti arah diagonal. Dan persamaan regresinya adalah Y
= 0,868 + 0,432X1 + 0,155X2 + 0,365X3 + ℮ Sedangkan untuk uji F menunjukan bahwa
Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikan 0.000. Dimana nilai Fhitung (85,061)≥ F tabel (2,699),
sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,727 yang berarti 72,70% dijelaskan
bersama-sama sedangkan sisanya sebesar 27,30% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar
model penelitian ini.

.
Kata kunci:  Ketanggapan, Ketepatan, Profesionalisme Pelayanandan Kepuasan Mutu

Pelayanan Menyeluruh.

PENDAHULUAN
Rumah Sakit adalah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Pada
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awalnya rumah sakit berfungsi sebagai lembaga sosial, namun pada akhirnya mengalami
perkembangan sehingga berfungsi sebagai suatu industri yang bergerak dalam bidang
pelayanan kesehatan dengan melakukan pengelolaan yang berdasar pada manajemen badan
usaha. Seiring dengan itu, terjadi persaingan antara sesama rumah sakit baik rumah sakit
milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta, semua berlomba-lomba untuk menarik
konsumen agar menggunakan jasanya.

Dalam menghadapi persaingan tersebut maka pihak rumah sakit harus memperhatikan
mutu pelayanannya serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Indikator utama untuk
mengetahui mutu pelayanan rumah sakit adalah kepuasan pasien. Pelayanan yang baik dari
suatu rumah sakit akan membuktikan bahwa rumah sakit tersebut bermutu baik. Kepuasan
pasien merupakan penilaian pasien setelah merasakan pelayanan yang diberikan oleh petugas
kesehatan dibandingkan dengan harapan pasien. Kualitas pelayanan yang baik merupakan
salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Pelayanan
berkualitas dalam konteks pelayanan di rumah sakit berarti memberikan pelayanan kepada
pasien dan keluarganya didasarkan pada standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginannya, sehingga dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan
kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap rumah sakit . (Sabarguna, 2004).

Menurut (Tjiptono, 2003 dalam Tony Wijaya, 2011: 71-74) mengatakan bahwa
kepuasan konsumen jasa ditentukan oleh tingkat kepentingan konsumen sebelum
menggunakan jasa dan hasil persepsi konsumen terhadap jasa tersebut setelah konsumen
merasakan kinerja jasa tersebut. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan konsumen
adalah kualitas layanan yang terdiri atas lima dimensi pelayanan kesenjangan, yang
merupakan ketidaksesuaian antara persepsi pelayanan dan pelayanan yang diharapkan. Lima
dimensi kualitas pelayanan yang dimaksud adalah (1) Kehandalan (reliability) adalah
kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan;
(2) Ketanggapan atau kepedulian (responsiveness) adalah keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tangap dan peduli terhadap
keluhan atau harapan pelanggan; (3) Jaminan kepastian (assurance) adalah kompetensi yang
sedemikian hingga memberikan rasa aman dari bahaya, risiko, atau keraguan, dan kepastian
yang mencakup pengetahuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki staf; (4)
Empati (emphaty) adalah sifat dan kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada
pelanggan, kemudahan melakukan kontak, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan
pelanggan secara individual; (5) Berwujud (tangible) adalah wujud kenyataan secara fisik
yang meliputi fasilitas, peralatan, pegawai  dan sarana informasi dan komunikasi. Disamping
itu (Gasper, 2002 dalam Tony Wijaya, 2011: 68-69) memberikan beberapa dimensi yang
harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa adalah sebagai berikut: (1) Ketepatan waktu
pelayanan yakni hal-hal yang berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses; (2) Akurasi
pelayanan yakni berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalahan; (3) Kesopanan
dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama yang berinteraksi dengan pelanggan
eksternal; (4) Tanggung jawab yakni berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penangan
keluhan dari pelanggan eksternal; (5) Kelengkapan yakni menyangkut lingkup pelayanan dan
ketersediaan sarana pendukung, serta komplementer lainnya; (6) Kemudahan mendapatkan
layanan yakni berkaitan dengan banyaknya outlet, banyaknya petugas yang melayani dan
banyaknya fasilitas pendukungnya; (7) Variasi model pelayanan yakni berkaitan dengan
inovasi untuk memberikan pola-pola baru pelayanan, features pelayanan, dll; (8) Pelayanan
pribadi yakni berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus, dll; (9)
Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yakni berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat
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pelayanan, kemudahan menjangkau, dll; (10) Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti
lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, dll.

Berdasarkan pendapat tersebut maka pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang
mutu pelayanan yang berkaitan dengan ketanggapan, ketepatan dan profesiaonalisme
pelayanan terhadap kepuasan mutu pelayanan menyeluruh. Seperti yang dijelaskan di atas
bahwa ketanggapan atau kepedulian (responsiveness) menurut Tjiptono adalah berkaitan
dengan keinginan para staf untuk membantu para pelanggan  dan memberikan pelayanan
dengan tangap dan peduli terhadap keluhan atau harapan pelanggan. Sedangkan ketepatan
berkaitan dengan ketepatan waktu pelayanan yakni hal-hal yang berkaitan dengan waktu
tunggu dan waktu proses. Dan salah satu faktor yang sangat penting juga untuk diperhatikan
adalah profesionalisme pelayanan. Menurut Kartasasmita (1995:10) mengatakan bahwa
dalam upaya peningkatan pelayanan, baik memeratakan maupun meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat adalah dengan “profesionalisme” karena profesionalisme dapat
diartikan sebagai perilaku, cara, kualitas, yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang
profesional. Maka dari itu profesionalisme para staf merupakan salah satu unsur utama dalam
membangun suatu pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta adalah rumah sakit
swasta kelas D. Rumah sakit ini bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan
pelayanan kedokteran umum dan gigi. Rumah sakit ini juga menampung rujukan yang berasal
dari puskesmas. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, maka
diharapkan agar memperhatikan mutu pelayanannya sehingga dapat memberikan kepuasan
bagi pasien yang menggunakan jasa rumah sakit. Selain itu juga Rumah Sakit Umum
Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta harus memperhatikan sumber daya manusianya
karena memberikan mutu pelayanan yang baik serta memberikan kepuasan bagi pasien,
sangat tergantung dari para staf rumah sakit, jika para staf rumah sakit sudah terlatih dengan
baik maka mereka akan memberikan pelayanan yang jauh lebih bagus daripada yang
diharapkan pasien sehingga pada akhirnya akan menciptakan kepuasan bagi pasien yang
menggunakan jasa rumah sakit, tetapi jika para staf rumah sakit belum terlatih dengan baik
maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, diharapkan
agar para staf Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta yang belum
terlatih dengan baik perlu diperhatikan sehingga kedepannya menjadi staf yang selalu
tanggap dan professional dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

KAJIAN TEORI
Menurut (kotler, 1997: 8) Pemasaran adalah suatu proses sosial dan menajerial yang

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan
dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak
yang lain, sedangkan Menurut Basu dan Irawan ( 2005: 5) Pemasaran merupakan salah satu
dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan mendapatkan laba.

Menurut Kotler & Armstrong (1997: 48) Bauran pemasaran atau marketing mix adalah
perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, produk, harga, distribusi, dan
promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan dalam
pasar sasaran, Basu Swastha (2003 : 42) Bauran Pemasaran (Marketing mix) adalah
kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran,
yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.
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Manajemen Rumah Sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya melalui proses
perencanaan, pengorganisasian, dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai
tujuan. (Sabarguna dan Sumarni :2003:102). Mutu Pelayanan Kesehatan adalah derajat
dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai
dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien,
efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan
secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik (Azrul
Azwar, 1999).

Penelitian Siti Alfiyati (2010), tentang Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap
Citra RSUD Wirosaban Yogyakarta menunjukan bahwa Bauran pemasaran yang terdiri dari
produk, harga, promosi dan lokasi secara parsial dan serentak berpengaruh terhadap citra
RSUD Wirosaban. Hal ini berarti semakin baik bauran pemasaran yang terdiri dari produk,
harga, promosi dan lokasi maka semakin positif citra RSUD Wirosaban.

METODE  PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 1). Untuk mengetahui Ketanggapan (X1),

Ketepatan (X2) dan Profesionalisme Pelayanan (X3) berpengaruh terhadap Kepuasan Mutu
Pelayanan Menyeluruh (Y) di Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta
baik secara parsial maupun menyeluruh, 2). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
Ketanggapan (X1), Ketepatan (X2) Dan Profesionalisme Pelayanan (X3) terhadap Kepuasan
Mutu Pelayanan Menyeluruh (Y) di Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi
Yogyakarta baik secara parsial maupun menyeluruh. Dan 3). Untuk mengetahui di antara
variabel Ketanggapan (X1), Ketepatan (X2) dan Profesionalisme Pelayanan (X3), mana yang
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh (Y) di
Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey, populasi dalam penelitian ini
adalah pasien Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta. Sampel dalam
penelitian ini adalah sebagian pasien Rumah Sakit Umum  Bethesda Lempuyangwangi
Yogyakarta yang mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, metode yang dapat dilakukan untuk
mengumpulkan data primer adalah dengan cara observasi (observation), wawancara
(interview) dan angket (questioner), (Wahyuni, 2011:4). Jumlah responden sebanyak 74
pasien.

Analisa penelitian  pendekatan deskriptif, Statistik deskriptif merupakan statistika yang
dalam menganalisis datanya hanya bertujuan mendiskripsikan atau menggambarkan
karakteristik data saja tanpa bermaksud membuat kesimpulan terhadap populasi berdasarkan
data yang diperoleh (Wahyuni,2009:139). Dengan metode analisis Regresi Linier Berganda,
Uji Hipotesis T, Uji F (Simultan/Menyeluruh) dan Uji R2(Koefisien Determinasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari

ketanggapan pelayanan, ketepatan pelayanan dan profesionalisme pelayanan terhadap
Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi
Yogyakarta.

Berikut hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program
SPSS for Windows Version 18.00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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TABEL 1
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .868 1.213 .715 .476

Ketanggapan .432 .068 .478 6.339 .000

Ketepatan .155 .068 .140 2.266 .026

Profesionalism

e_Pelayanan

.365 .081 .364 4.491 .000

a. Dependent Variable: Kepuasan_Mutu_Pelayanan_Menyeluruh
Sumber : Data Primer diolah 2016

Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh model regresi linier berganda yang secara
matematis dapat ditulis sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Y = 0,868 + 0,432 X1 + 0,155 X2 + 0,365 X3 + ℮

Berdasarkan persamaan tersebut di atas dapatlah dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
Konstanta : 0,868, maka  andaikan  X1, X2, X3 nilainya konstan atau sama dengan 0, maka
nilai Y akan meningkat sebesar 0,868 satuan dengan asumsi ceteris paribus. Nilai X1 = 0,432,
maka bila X1 dinaikkan satu satuan sedangkan nilai X2, X3 konstan atau sama dengan 0, maka
nilai Y akan meningkat sebesar 0,432 satuan dengan asumsi ceteris paribus, nilai X2 = 0,155,
maka bila X2 dinaikkan satu satuan sedangkan nilai X1, X3 konstan atau sama dengan 0, maka
nilai Y akan meningkat sebesar 0,155 satuan dengan asumsi ceteris paribus dan nilai X3 =
0,365, maka bila Bila X3 dinaikkan satu satuan sedangkan nilai X1, X2 konstan atau sama
dengan 0, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,365 satuan dengan asumsi ceteris paribus.

Uji t-test digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang meliputi
ketanggapan pelayanan(X1), ketepatan pelayanan (X2) dan profesionalisme pelayanan (X3)
terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan (Y) secara parsial.

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak adalah dengan
melihat tingkat signifikan. Uji-t terhadap besarnya pengaruh masing-masing variabel
independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah hasil Pengujian : a). Pengujian
terhadap variabel independen Ketanggapan Pelayanan (X1), Berdasarkan hasil analisis nilai t
hitung untuk variabel Ketanggapan Pelayanan (X1) = 6,339 dengan   tingkat   signifikansi (α) =
5% dan  derajat kebebasan = 98,  maka  diperoleh   t tabel sebesar 1,6606 berarti nilai  t hitung ≥
t tabel. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel Ketanggapan Pelayanan (X1)
merupakan penduga yang baik bagi variabel Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di
Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta (Y) secara parsial. b). Pengujian
variabel independen Ketepatan Pelayanan (X2), Berdasarkan  hasil  analisis  nilai t hitung untuk
variabel Ketepatan Pelayanan (X2)  =  2,266  dengan   tingkat    signifikansi (α) = 5% dan
derajat  kebebasan (dk) = 98,  maka  diperoleh   t tabel sebesar   1,6606  berarti nilai  t hitung ≥ t
tabel. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel Ketepatan Pelayanan (X2) merupakan
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penduga yang baik bagi variabel Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit
Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta (Y) secara parsial. c). Pengujian variabel
independen Profesionalisme Pelayanan (X3), Berdasarkan  hasil  analisis  nilai t hitung untuk
variabel Profesionalisme Pelayanan (X3)  = 4,491  dengan   tingkat    signifikansi (α) = 5%
dan   derajat  kebebasan (dk) = 98,  maka  diperoleh   t tabel sebesar   1,6606  berarti nilai  t
hitung ≥ t tabel. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel Ketepatan Waktu (X3)
merupakan penduga yang baik bagi variabel Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di
Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta (Y) secara parsial

Sedangkan Uji-F (Simultan/Menyeluruh) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
seberapa jauh semua variabel independen yang terdiri dari ketanggapan pelayanan(X1),
ketepatan pelayanan (X2) dan profesionalisme pelayanan (X3) secara menyeluruh
berpengaruh terhadap variabel dependen Kepuasan Mutu Pelayanan (Y) Adapun hasil
perhitungan uji F yaitu sebagai berikut :

TABEL 2
NILAI UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean

Square

F Sig.

1

Regression 510.128 3 170.043 85.061 .000b

Residual 191.912 96 1.999

Total 702.040 99

a. Dependent Variable: Kepuasan_Mutu_Pelayanan_Menyeluruh

b. Predictors: (Constant), Profesionalisme_Pelayanan, Ketepatan, Ketanggapan
Sumber : Data Primer diolah 2016

Dari pengujian di atas diperoleh bahwa bila F hitung = 85,061 (ρ = 0,000) pada tingkat
signifikansi (α) = 5%, maka diperoleh F tabel = 2,699, sehingga F hitung ≥ F tabel. Dengan
demikian dapat diartikan bahwa Ketanggapan Pelayanan, Ketepatan Pelayanan dan
Profesionalisme Pelayanan merupakan penduga yang baik bagi variabel Kepuasan Mutu
Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta
secara menyeluruh.

Uji Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase
sumbangan pengaruh dari semua variabel independen (X1, X2 dan X3) yang digunakan dalam
penelitian ini terhadap variabel dependen (Y) dalam bentuk prosentase (%). Diketahui
Koefisien Determinasi sebesar 0,727 artinya bahwa variabel independen yang berupa
Ketanggapan Pelayanan, Ketepatan Pelayanan dan Profesionalisme Pelayanan berpengaruh
terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit
Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta sebesar 72,70% sedangkan sisanya sebesar
27,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari

ketanggapan, ketepatan dan profesionalisme pelayanan terhadap Kepuasan Mutu
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Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi
Yogyakarta terbukti. Variabel Ketanggapan Pelayanan berpengaruh sebesar 0,432
dengan signifikansi 0,000; Ketepatan Pelayanan berpengaruh sebesar 0,155 dengan
signifikansi 0,026 dan Profesionalisme Pelayanan berpengaruh sebesar 0,365 dengan
signifikansi 0,000 terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit
Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta secara parsial.

2. Variabel Ketanggapan, Ketepatan dan Profesionalisme Pelayanan berpengaruh
terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta sebesar 0,727 atau mengkontribusi pengaruh sebesar
72,70% secara menyeluruh.

3. Variabel independen yang paling berpengaruh adalah Ketanggapan Pelayanan diikuti
Profesionalisme Pelayanan kemudian Ketepatan Pelayanan dalam implikasinya
dengan Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta.

B. Saran
Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa tingkat keterpengaruhan yang paling

dominan terhadap Kepuasan Mutu Pelayanan Menyeluruh Di Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta adalah variabel Ketanggapan Pelayanan dan Profesionalisme
Pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh pasien sehingga dua hal ini merupakan perhatian
yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Bethesda
Lempuyangwangi Yogyakarta. Kedua hal tersebut memiliki nilai keterpengaruhan yang
hampir seimbang, sehingga boleh dikatakan bahwa pasien memiliki intensi khusus terhadap
kedua variabel ini.
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ABSTRACT

Customer satisfaction is one measure of the quality of service. Although the company’s goal
is to earn profit, a dissatisfied customer means the company’s failure to get profit.
Achievement gains must be concurrent with the customer satisfaction. Therefore, companies
should always keep in contact with customers and always strive to satisfy, by handling
complaints from customers wisely. The purpose of the research was to find out the influence
of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy on customer satisfaction. The
population in the research was customer using service at PT. Bank Mandiri MMU KCP
Semarang Genuk, the samples of the research were 100 respondents using accidental
sampling method. The analysis instrument in the research was multiple linear regression. The
result of simultaneous and partial hypotheses by t test showed that all of variables (Tangible,
reliability, responsiveness, assurance and empathy) had significant and positive influence on
customer satisfaction at PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk. The most influential
variable in this research was reliability.

Keywords : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Customer
Satisfication

ABSTRAK

Kepuasan nasabah merupakan salah satu ukuran dari kualitas jasa yang disampaikan.
Meskipun tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan namun apabila pelanggan tidak puas
sama artinya perusahaan gagal untuk mendapatkan keuntungan. Pencapaian keuntungan harus
bersamaan dengan tercapainya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu
membina komunikasi dengan pelanggan dan selalu berusaha untuk memuaskannya, dengan
menangani keluhan dari pelanggan dengan bijaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh variable tangible, reliability, responsiveness,
assurance, danempathy pada kepuasan pelanggan. Populasi dalam penelitian ini adalah
pelanggan menggunakan layanan di PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang
Genuk, dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden menggunakan metode
Sampling Accidental. Alat analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda Hasil
hipotesis secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa semua variabel (Tangible,
reliability, responsiveness, assurance dan empathy) berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk. Variabel
yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah keandalan.

Kata kunci : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Kepuasan
Pelanggan
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PENDAHULUAN
Memasuki era perdagangan bebas saat ini, persaingan antar perusahaan menjadi semakin
ketat. Terdapat berbagai tantangan dan peluang yang tidak hanya terdapat di pasar domestik
tetapi juga di pasar internasional. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perusahaan dituntut
bekerja dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk dapat diterima pasar.
Dengan kondisi tersebut, kini telah terjadi pergeseran strategi pemasaran yang berorientasi
padamemenuhi kebutuhan pelanggan ke strategi memuaskan kebutuhan pelanggan.

Peran strategis sumberdaya manusia merupakan salah satu bentuk respon organisasi
terhadap perubahan lingkungan di luar organisasi yang begitu dinamis, dan kemajuan
teknologi yang menuntut kesiapan sumberdaya manusia untuk menghadapi perubahan-
perubahan tersebut.Kebijakan dan praktik MSDM yang unik akan menciptakan interaksi
antar individu yang dapat menghasilkan pengetahuan (knowledge), modal sosial (sosial
capital) serta modal manusia (human capital) yang merupakan persyaratan bagi terciptanya
keunggulan bersaing berkelanjutan (sustainable).Menurut Greer (2001)MSDM adalah kunci
untuk mencapai keunggulan kompetitifdimana suatu kondisi seluruh atau sebagian dari pasar
menyukai produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkanoleh organisasi.
Kepuasan pelanggan menjadi pusat perhatian para praktisi dan akademisi karena peranannya
dalam menciptakan laba dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam perusahaan jasa,
menurut Cronin dan Taylor (1992), kepuasan pelanggan jasa tidak selalu tergantung pada
harga tetapi kepuasan pelanggan didasarkan secara konseptual pada penggabungan dari
atribut kualitas jasa dan harga. Kepuasan pelanggan sangat diperhatikan oleh perusahaan
karena akan berdampak pada kinerja. Kotler dan Armstrong (2008:8) menyatakan bahwa,
pelanggan yang merasa puas akan membeli ulang dan mereka akan memberi tahu orang lain
mengenai pengalaman baik tentang produk itu. Kepuasan konsumen akan tercipta karena
adanya pelayanan yang diterima konsumen baik. Pentingnya pelayanan konsumen kini
semakin disadari oleh perusahaan dan menjadi aspek vital dalam rangka bertahan dalam
bisnis dan memenangkan persaingan Tjiptono (2002:145). Menurut Parasuraman (1988)
dalam Lupiyoadi (2006:181-182) menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas
layanan meliputi persepsi yang berhubungan dengan wujud fisik (tangibles), empati
(empathy), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), yang
dapat diukur dengan instrumen SERVQUAL. Hasil pengukuran dengan instrumen tersebut
memberikan informasi tentang seberapa jauh layanan yang diberikan oleh perusahaan dapat
memenuhi harapan konsumen.Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian pelanggan
terhadap tingkat layanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang
diharapkan (expected service) Lupiyoadi (2006:181).

Dalam penelitian Hallowell, et al. (1996), permasalahannya adalah bahwa pengujian
konsep kualitas pelayanan internal menghasilkan output yang kompleks.  Hal ini dikarenakan
komposisi yang beragam untuk organisasi yang berbeda pada situasi yang juga berbeda,
mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lebih lanjut dalam bidang kualitas pelayanan
internal seperti yang dilakukan oleh Kang, et al. (2002) yang menggunakan instrumen
SERVQUAL yang telah dimodifikasi untuk bidang pelayanan.  Begitu juga Voss, at al. (2005)
yang meneliti hubungan antara kualitas pelayanan interdepartemen dan kinerja karyawan
front-line dengan pelayanan, rantai persediaan, dan kinerja keuangan.
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Bisnis perbankan merupakan salah satu jenis usaha jasa yang saat ini berada dalam iklim
persaingan sangat ketat. Perjuangan untuk menciptakan bisnis yang menempatkan nasabah
sebagai titik sentral merupakan salah satu upaya bank untuk tetap unggul pada persaingan
jangka panjang. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Tjiptono (1997:24) dimana
perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan
utama.Persaingan yang ketat antar bank dewasa ini mendorong setiap bank untuk
memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya dan memiliki program-program yang terus
diperbarui. Program tersebut dapat berbentuk layanan-layanan baru yang semakin
memudahkan nasabah, ada pula yang menawarkan program undian berhadiah. Semua itu
dimaksudkan untuk sebanyak mungkin menarik masyarakat untuk menjadi nasabah baru,
juga untuk mempertahankan supaya nasabah lama tidak beralih ke bank lain.

Bank Mandiri sebagai salah satu bank BUMN yang dianggap representative sebagai
bank yang sedang berkembang pesat baik dari segi jumlah nasabah ataupun asset, merupakan
bagian dari program rekstrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia.Pada Juli 1999, empat (4) bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang
Negara, Bank Export Import Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi
Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan
dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pada Maret 2005 Bank Mandiri melebarkan
sayap dengan membuka kantor cabang pembantu untuk skala mikro atau yang sekarang
dikenal dengan Mandiri Mitra Usaha (MMU) yang secara serentak dibuka diseluruh
Indonesia sebagai fasilitas untuk para mitra mandiri yang memiliki kemampuan dengan skala
usaha yang relatif kecil. Selama lebih dari 140 tahun PT Bank Mandiri memberikan
kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia (website Bank Mandiri).PT
Bank Mandiri KCP MMU Semarang Genuk dipilih sebagai objek penelitian karena adanya
perbedaan kualitas pelayanan antara Bank Mandiri konvensional dengan Bank Mandiri Mitra
Usaha, dimana perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Bank
Mandiri secara keseluruhan yang diambil dari 100 lebih nasabah yang datang.

Tabel Data Keluhan Nasabah PT. Bank Mandiri KCP Genuk Semarang

No. Keluhan Jumlah
1 Jumlah kursi antrian yang sedikit 14
2 Fasilitas ruang tunggu kurang memadai 14
3 Banking hall panas 8
4 Kebersihan toilet kurang terjaga 4
5 Proses pelayanan yang lama 10

Sumber : Bank Mandiri KCP Genuk Semarang,

Berdasarkan tabel data keluhan yang peneliti temukan dari hasil kotak keluhan yang
disebarkan kepada 50 nasabah yang datang.Karena masih banyaknya keluhan tentang
kepuasan nasabah yang ditemukan maka dari itu dilakukan penelitian di Bank Mandiri Mitra
Usaha khususnya di Bank Mandiri KCP Semarang Genuk.

TINJAUAN TEORI
Kepuasan Pelanggan. Kepuasan disebabkan karena adanya interaksi antara harapan dan
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kenyataan. Sebaliknya apa yang diterima konsumen sebaik yang diharapkan adalah faktor
yang menentukan kepuasan sehingga harapan-harapan konsumen dapat dibentuk oleh
pengalaman masa lampau, komentar dari kerabat, serta janji dan informasi pemasar dan
pesaing. Konsumen yang puas akan setia lebih lama tanpa memikirkan harga dan
memberikan komentar yang baik tentang perusahaan. Menurut Kotler, kepuasan adalah
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan
dibandingkan dengan harapannya Kotler dkk (2000:52). Sedangkan Tse dan Wilton (1988)
dalam Lupiyoadi (2006:349) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon
pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan
sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.Menurut Irawan
(2008:3) berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah hasil dari penilaian dari pelanggan
bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat
pemenuhan ini bisa lebih atau kurang.Engel (1987) dalam Tjiptono (2002:146) menyatakan
bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih
sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan
timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Menurut Irawan (2008:37), faktor-faktor yang
pendorong kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut :
Kualitas produk, pelnggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut
ternyata kualitas produknya baik.
Harga, untuk pelanggan yang sensitive, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang
penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi.
Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas
pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang popular
adalah servqual.
Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value
yang diberikan oleh brand dari produk tersebut.
Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relative mudah, nyaman dan
efisiensi dalam mendapatkan produk atau pelayanan.

Konsep Kualitas Layanan (Service Quality Concepts).Konsep tentang kualitas jasa
mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1980.Parasuraman, et al. (1985)
yang kemudian direvisi pada tahun 1988 menggunakan paradigma disconfirmation.
Berdasarkan konsep tersebut, maka kualitas jasa merupakan selisih antara nilai yang diterima
dengan nilai yang diharapkan pada lima dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy. Banyak yang mendukung konsep ini dan sering menjadi acuan
dalam mengukur kualitas suatu organisasi.Sedangkan Gronroos (1990) mengusulkan bahwa
konsep kualitas jasa terdiri dari dua dimensi yaitu technical quality (kualitas teknik) dan
process quality/functional quality (kualitas proses/kualitas fungsional). Kualitas teknik adalah
berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersepsikan pelanggan, sedangkan kualitas
proses mengacu pada bagaimana konsumen menerima jasa layanan. Pengukuran kualitas jasa
adalah dengan memperbandingkan antara expected service dan perceived service.Konsep
kualitas jasa menurut Rust dan Oliver (1994) dalam Brady dan Cronin, (2001) dengan konsep
tiga dimensi, yaitu service product, service delivery, danservice environment.Konsep kualitas
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layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan.Kualitas
pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan
Kotler (1994) dalam buku Tjiptono (2002:61).Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik
bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan.
Kualitas layanan berpusat pada suatu kenyataan yang ditentukan oleh konsumen, dimana
interaksi strategi pelayanan, sistem pelayanan dan sumber daya manusia serta nasabah akan
sangat menentukan keberhasilan dari manajemen perusahaan.

Dimensi Kualitas Jasa. Faktor yang dapat digunakan konsumen dalam menilai
kualitas pada perusahaan jasa yaiturumusan yang diberikan oleh Parasuraman et
aldanGronroos.Parasuraman, et al. (1985), mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang
menentukan kualitas jasa, yaitu:

1. Reliability, mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja (performance) dan
kemampuan untuk dipercaya (dependenability).  Hal ini mengandung arti bahwa
perusahaan memberi jasanya secara tepat mulai pada saat pertama (right the first
time). Di samping itu, berarti juga bahwa perusahaan yang bersangkutan telah
memenuhi janjinya, misalnya: mampu memberikan jasanya tepat waktu sesuai jadwal
yang telah ditentukan.

2. Responsiveness, mencakup kemauan atau kesiapan dan ketanggapan para karyawan
untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan.

3. Competency, berarti bahwa setiap orang dalam perusahaan memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan dijangkau atau ditemui.
5. Courtesy, meliputi sikap yang penuh sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan

yang dimiliki para contact personnel (seperti: resepsionis, customer service, operator).
6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang

dapat dipahami pelanggan, dan selalu mau mendengarkan saran dan keluhan
pelanggan.

7. Creadibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Creadibility mencakup nama
perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, dan interaksi
dengan pelanggan.

8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan.  Aspek ini meliputi
keamanan secara fisik (Physical safety), keamanan finansial (financial security), dan
kerahasiaan (confidentiality).

9. Understanding Knowing the Customer, yaitu berusaha untuk memahami pelanggan
dan mengetahui kebutuhan pelanggan.

10. Tangible, yaitu meliputi penampilan fisik dari jasa, seperti: fasilitas fisik, peralatan
yang dipergunakan, representatif fisik dari jasa.

Pada penelitian selanjutnya, kesepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut oleh
Parasuraman, et al. (1988) dirangkum menjadi hanya lima dimensi pokok. Dalam hal ini,
dimensi competency, courtesy, credibility dan security disatukan menjadi jaminan
(assurance), sedangkan dimensi access, communication, dan understanding/knowing the
customer disatukan menjadi empathy. Dengan demikian dimensi kualitas pelayanan
(SERVQUAL)tersebut adalah:

1. Tangible yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
segera/tepat waktu, dan memuaskan, yang meliputi: fasilitas fisik, peralatan dan
perlengkapan, serta penampilan personil.
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2. Reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan jasa atau jasa yang diharapkan
secara akurat, meyakinkan, dan konsisten.

3. Responsiveness, yaitu kemauan memberikan layanan dengan cepat dan membantu
pelanggan.

4. Assurance, yaitu meliputi pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan
menyampaikan kepastian dan kepercayaan.

5. Empathy, meliputi perhatian individu pada pelanggan, kemudian dalam melakukan
hubungan mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

Model kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
Parasuraman Dkk (1998) dalam Lupiyoadi, (2006 - 181) seperti tampak pada gambar 1
dibawah ini :

GambarKerangka Teoritis Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT.
Bank Mandiri KCP Semarang - Genuk
Sumber: Parasuraman Dkk (1998) dalam Lupiyoadi, (2006 - 181)

Menurut Parasuraman dkk (1998) dalam Lupiyoadi (2006:181), salah satu pendekatan
yang digunakan sebagai acuan riset pemasaran adalah model ServQual (Service Quality)
yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang
mereka terima. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis  sebagai berikut :
Ha1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara tangible terhadap kepuasan
nasabah PT. Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.
Ha2 :Ada pengaruh positif dan signifikan antara reliability terhadap kepuasan nasabah PT.

Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.

Kualitas Pelayanan

Keandalan (Reliability) X2

Wujud Fisik (Tangible )X1

Daya Tanggap
(Responsiveness) X3

Jaminan (Assurance) X4

Empati ( emphaty ) X5

Kepuasan Nasabah (Y)

Ha 1

Ha 2

Ha 3

Ha 4

Ha 5

Ha 6
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Ha3 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara responsiveness terhadap kepuasan nasabah
PT. Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.

Ha4 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara assurance terhadap kepuasan nasabah PT.
Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.

Ha5 :Ada pengaruh positif dan signifikan antara emphaty terhadap kepuasan nasabah PT.
Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.

Ha6 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara tangible, reliability, responsiveness,
assurance dan emphaty secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah PT.
Bank Mandiri KCP Semarang-Genuk.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif yaitu

adalah penelitian yang menunjukan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel
terikat, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab-akibat Kuncoro (2009:15).Dalam hal
ini untuk mengetahui pengaruh tangibel, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty
terhadap kepuasan konsumen.

Populasi dan Sampel.Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nasabah dari
Bank Mandiri KCP Semarang Genuk yang masih aktif dalam melakukan
transaksi.Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik accidental
sampling.Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

Teknik Analisis Data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.
Teknik analisis ini dipakai karena hubungan dari variabel-variabel bersifat kausal (Sugiyono,
1999:243).Adapun rumus analisis regresi linear berganda adalah :

Y=a+b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5

Keterangan :
Y = Kepuasan Nasabah
a = Konstanta
b1 = Koefisien regresi faktor Tangibles
b2 = Koefisien regresi faktor Reliability
b3 = Koefisien regresi faktor Responsiveness
b4 = Koefisien regresi faktor Assurance
b5 = Koefisien regresi factor Empathy
X1 = Faktor Tangibles
X2 = Faktor Reliability
X3 = Faktor Responsiveness
X4 = Faktor Assurance
X5 = Faktor Empathy
e = Eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas.Dari hasil uji validitas, semua item pertanyaan
memiliki nilai korelasi positif dan lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa semua instrumen
dalam penelitian ini adalah valid. Begitu pula, hasil uji reliabilitas menunjukkan semua
variabel memiliki nilai koefisien Alpha Chronbach lebih besar dari 0,6, yang artinya bahwa
seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
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Uji Asumsi Klasik.Sebelum dilakukan uji regresi linear berganda maka dilakukan uji
asumsi klasik, dari hasil uji multikolerianitas menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF yang
lebih dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas.
Selanjutnya nilai signifikansi tiap variabel terhadap absolute residual lebih dari 0,05, artinya
persamaan regresi mengalami homokedastisitas (tidak mengandung heterokedastisitas)dan
untuk ujinormalitas data penelitian ini berdistribusi normal, dikarenakan nilai α lebih besar
dari 0,05.

Analisis Regresi Berganda. Analisis regresi berganda dilakukan meliputi variabel
bebas tangibles(X1),reliability(X2), responsiveness (X3), assurance (X4) dan empathy
(X5)terhadap variabel terikat kepuasan nasabah (Y). Berikut adalah hasilnya :
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Ŷ = 0,944 + 0,181 X1 + 0,668 X2 + 0,617 X3 + 0,380 X4 + 0,347 X5

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada variabel independen yaitu Tangibles
(X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), dan Empathy (X5) secara parsial
dan secara simultan terhadap Kepuasan Nasabah (Y) adalah sebagai berikut :

Pengaruh bukti fisik (Tangibles) Terhadap Kepuasan Nasabah
Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa variabel bukti fisik (tangibles) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mandiri MMU KCP Semarang Genuk
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,181. Nilai yang signifikan ini menunjukkan bahwa
peningkatan atau penurunan bukti fisik akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.
Selama ini nasabah bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk menilai sudah baik dari segi
penampilan fisik seperti seragam dan penampilan karyawan dan peralatan yang modern yang
tersedia di perusahaan. Seragam dari bank mandiri yang khas serta canggihnya peralatan di
perusahaan tersebut, telah memberikan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi persepsi
para nasabahnya bahwa Bank Mandiri mempunyai penampilan fisik yang baik.Namun ada

Tabel Hasil Analisis Regresi

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficient
s

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) .944 1.027 .919 .360

Tangibles .181 .090 .150 2.014 .047 .865 1.155

Reliability .668 .118 .480 5.661 .000 .668 1.498

Responsiveness .617 .135 .449 4.579 .000 .638 1.568

Assurance .380 .145 .256 2.613 .010 .638 1.568

Empathy .347 .113 .267 3.075 .003 .637 1.569

Dependent Variable: kepuasan
Sumber : Data Primer yang diolah, 2015
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beberapa nasabah yang mengeluhkan perihal nyamannya serta kurang luasnya bangunan serta
fasilitas seperti toilet dan kondisi ruang tunggu yang cenderung panas.Penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan Sasongko dan Subagio (2013), Triastity dan Triyaningsih
(2013), dan tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati (2014).

Pengaruh Kehandalan (Reliability) Terhadap Kepuasan Nasabah
Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa variabel kehandalan (reliability) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mandiri MMU KCP Semarang Genuk
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,668. Nilai yang signifikan ini menunjukkan bahwa
peningkatan atau penurunan kehandalan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.
Selama ini PT. Bank Mandiri selalu berusaha memberi pelayanan yang baik kepada nasabah
hal ini dimaksudkan agar kepuasan nasabah yang yang menjadi tujuan perusahaan bisa
tercapai, program pengembangan kreatifitas dan kemampuan karyawan dalam melayani
nasabah terus dilakukan selain itu.Kehandalan karyawan dalam melayani juga ditingkatkan
sehingga bisa memberikan pelayanan tepat waktu dan seperti yang dijanjikan.Penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sasongko dan Subagio (2013), Triastity dan
Triyaningsih (2013), dan Rahmawati (2014).

Pengaruh Daya Tanggap (Responsiveness) Terhadap Kepuasan Nasabah
Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa variabel daya tanggap (responsiveness)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mandiri MMU KCP
Semarang Genuk dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,617. Nilai yang signifikan ini
menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan daya tanggap akan mempengaruhi tingkat
kepuasan pelanggan. PT. Bank Mandiri selama ini selalu menjaga respon atau kesigapan
karyawan dalam membantu nasabah dan memberikan pelayanan yang cepat dan tangap, yang
meliputi kesigapan karyawan dalam melayani nasabah, kecepatan karyawan dalam
menangani transaksi serta penanganan keluhan nasabah dengan memberikan program untuk
karyawan yang terus dilakukan.Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
Sasongko dan Subagio (2013), Triastity dan Triyaningsih (2013), dan tidak sejalan dengan
penelitian Rahmawati (2014).

Pengaruh Jaminan (Assurance) Terhadap Kepuasan Nasabah
Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa variabel jaminan (assurance) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mandiri MMU KCP Semarang Genuk dengan
nilai koefisien regresi sebesar0,380. Kemampuan karyawan PT. Bank Mandiri atas
pengetahuannya terhadap produk secaratepat, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan,
ketrampilan dalam memberikaninformasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dalam
memanfaatkan jasayang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan
Nasabah terhadap perusahaan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas daribahaya,
resiko atau pun keraguan. dapat menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada perusahaan.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sasongko dan Subagio (2013),
Triastity dan Triyaningsih (2013), dan Rahmawati (2014).

Pengaruh Empati (Empathy) Terhadap Kepuasan Nasabah
Hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa variabel jaminan (assurance) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mandiri MMU KCP Semarang Genuk dengan
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nilai koefisien regresi sebesar0,347. PT. Bank Mandiri selama ini berusaha menjaga kualitas
pelayanan dengan memberikan perhatian yang  bersifat individual atau pribadi yang diberikan
perusahaan kepada nasabah seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan,
kemampuankaryawan untuk berkomunikasi dengan Nasabah dan usaha perusahaan
untukmemahami keinginan dan kebutuhan nasabah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan Sasongko dan Subagio (2013), Triastity dan Triyaningsih (2013), dan tidak
sejalan dengan penelitian Rahmawati (2014).

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Tangibles terhadap kepuasan

nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila Tangibles
meningkat maka hal itu akan meningkatkan kepuasan nasabah (Y).

2. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Reliability terhadap kepuasan
nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila Reliability
meningkat maka hal itu akan meningkatkan kepuasan nasabah, (Y).

3. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Responsiveness terhadap
kepuasan nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila
Responsiveness meningkat maka hal itu akan meningkatkan kepuasan nasabah (Y).

4. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Assurance terhadap kepuasan
nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila Assurance
meningkat maka hal itu akan meningkatkan kepuasan nasabah (Y).

5. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Emphaty terhadap kepuasan
nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila Emphaty
meningkat maka hal itu akan meningkatkan kepuasan nasabah (Y).

6. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Assurance, dan Emphaty secara bersama-sama terhadap kepuasan
nasabah PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk, artinya apabila Tangibles,
Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty meningkat maka hal itu akan
meningkatkan kepuasan nasabah.

Saran.Variabel yang paling kecil pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah adalah variabel
bukti fisik (tangibles). Bukti fisik (tangibles) sangat penting bagi perusahaan karena
merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan (Irawan,2008:59).
Untuk ituperlu menambahkan beberapa kelengkapan yang sebagaimana sudah tersedia
sebelumnya ditingkat cabang (Nomor Antrian, Televisi, Ac, dan perangkat lainya yang
memang berhubungan dengan tampilan fisik, dari gedung interior hingga penampilan
karyawan ) sebagai fasilitas fisik di PT. Bank Mandiri MMU KCP Semarang Genuk. Hal
tersebut untuk memaksimalkan kepuasan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA
------------------- dan Gregorius Chandra. 2005. Service Quality Satisfaction. Yogyakarta :

Penerbit Andi.
-------------------, 2000. Manajemen Jasa. Edisi 1.Andi. Yogyakarta
-------------------, 2002. Manajemen Jasa. Edisi 2.Andi. Yogyakarta
-------------------. 2004. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia.
Irawan,  H., 2008. 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan. PT Gramedia Pustaka Agama. 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 817

Kotler, P., 1997. Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol,
Jilid II Edisi kesembilan, Terjemahan Hendra Teguh,SE.AK dan Ronny,SE.AK,.
Penhalindo. Jakarta

Kotler, P., 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi 1 dan 2. Terjemahan Hendra Teguh,SE.AK
dan Ronny,SE.AK. Penhalindo.Jakarta :

Kotler, P., dan Gari Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 12.Erlangga. Jakarta
Kuncoro, M., 2001. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Erlangga. Jakarta
Lupiyoadi, R dan A. Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat.
Majalah Mandiri Edisi 361, 17 Juni 2013
Rahmawati, Nurushihiyam. 2014. Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan Pelanggan

Pada Pasien Rawat Inap RSUD Bangkalan.Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Universitas Surabaya Vol.3 No.1

Rosmawan, Andria F. Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen
studi kasus Pada Pengguna Jasa Penginapan Hotel Pandanaran Semarang. Tahun
2013.

Sasongko, Felita dan Subagio, Hartono. 2013. Pengaruh Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance dan Emphaty Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran
Ayam Penyet Ria. Jurnal Manajemen Petra Vol.1 No.2

Tjiptono, F. 1997. Strategi Pemasaran (Edisi II). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Triastity, Rahayu dan Triyaningsih.2013. Pengaruh Tangible, Reliability, Responsiveness,

Assurance dan Emphaty Terhadap Kepuasan Konsumen (Survei Konsumen Rumah di
CV Satria Graha Gedongan, Colomandu, Karanganyar). Jurnal Ekonomi dan
Kewirausahaan Vol 13 No.2 Oktober 2013:151-157.



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 818

ANALISIS PENGARUH HARGA, DESAIN PRODUK, DAN CITRA MEREK
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN

(Study Kasus Pada Floss The Finest di Distro Floss Store Surakarta)

Budi Santoso,
Bambang Mursito,

Istiqomah
Jurusan Manajemen FE Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh
bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk Floss The Finestdi Distro Floss
Store Surakarta.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terjadi penurunan penjualan
produk Floss The Finest  selama 3 bulan berturut-turut di Flossstore. Variabel independent
terdiri dari Harga (X1), Desain Produk (X2), dan Citra Merek (X3).Variabel dependent
adalah Keputusan Pembelian (Y).Sampel berjumlah 100 responden yang diambil dengan
menggunakan teknik Purposive sampling.Analisia menggunakan SPSS  yang meliputi, uji
reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis
melalui uji F dan uji t,serta analisis koefisien determinasi (R²). Dari analisis tersebut
diperoleh persamaan regresi :

Y = 2,559 + 0,433 X1 + 0,213 X2 +0,323 X3

Harga menunjukkan koefisien regresi paling besar. Harga adalah factor paling penting
yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang membeli produk Floss The Finest
di Distro Floss store Surakarta. Faktor penting kedua adalah Citra Merek kemudian Desain
produk sebagai faktor ketiga yang berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Koefisien
determinasinya (adjusted R2) sebesar 0,750,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam
model (Harga, Desain Produk dan Citra Merek) menjelaskan variasi Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store   sebesar 75% dan 25% dijelaskan oleh faktor atau
variabel lain di luar model.

Kata Kunci : Harga, Desain Produk, Citra Merek, Keputusan Pembelian

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha
suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan dituntut untuk
memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya dengan menawarkan atau menjual
produk yang berkualitas disertai pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Apabila hal
tersebut dapat dilakukan, perusahaan akan berkesempatan mendapat keuntungan yang lebih
bila dibandingkan dengan pesaing.

Rumusan Masalah
Floss merupakan merek unggulan dengan menyumbang 50% pendapatandi Floss store

pada bulan Mei 2015, namun pada bulan berikutnya terus mengalami penurunan. Masalah
yang menjadi dasar penilitian ini adalah terjadinya penurunan penjualan produk Floss The
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Finest di Floss store selama 3 bulan berturut-turut selama bulan Desember 2015-Februari
2016. Menganalisis harga,desain produk dan citra merek yang diduga berpengaruh terhadap
keputusan pembelian menjadi sangat penting.

Tujuan Penelitian
Penilitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian.
2. Untuk menganalisis pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian.
3. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian
1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variable independen dan
variabel dependen. Kedua variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)
b. Variabel Dependen
c. Definisis Operasional Variabel

Populasi dan Sampel
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti
karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand 2006). Populasi dalam
penelitian ini adalah para konsumen yang melakukan pembelian produk merek Floss The
Finest di Floss Store surakarta. Jumlah konsumen Floss store adalah tidak terhingga karena
factor keterbatasan, penelitian ini dilakukan secara sampling.

Metode Analisis Data
1. Uji Instrumen Pengumpulan Data

a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2006).
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitungdengan nilai r tabel
untuk degree of freedomd(f) = n – k dengan alpha 0,05. Jika rhitung lebih besar dari r
tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk
hasil analisis dapat dilihat pada output uji reliabilitas pada bagian corrected item total
correlation.

b. Uji Reliabilitas
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2006). Uji
reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu
gejala/kejadian. Menurut Nunnaly (1967) dalam Ghozali (2006), suatu konstruk
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.

2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan

dalam penelitian.Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Diskripsi Data

Diskripsi responden digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik
responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan lama bekerja responden
berdasarkan hasil jawaban responden atas kuesioner yang telah diedarkan

Hasil analisis validitas menggunakan komputer yaitu program SPSS versi 21.00
ditunjukkan dengan membandingkan rhitung dengan ttabel.Sedangkan nilai dari rhitung dapat
dilihat dalam Corrected Item Total Correlation pada program SPSS versi
21.00.Pengambilan keputusan jika rhitung> rtabel maka butir atau variabel yang diteliti adalah
valid.
1) Variabel Harga

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  Harga  adalah
sebagai berikut:

Tabel IV.4
Rangkuman validitas instrumen untuk variabel Harga (X1)

No Item rhitung rtabel Keterangan
H 1 0,708 0,195 Valid
H 2 0,550 0,195 Valid
H 3 0,627 0,195 Valid
H 4 0,823 0,195 Valid
H 5 0,882 0,195 Valid

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21.00
Dari tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan tentang

variabel Harga (X1) adalah valid, karena rhitung > r tabel.
2)Variabel Desain Produk

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  Desain Produk
adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Rangkuman Validitas Instrumen Untuk Variabel Desain Produk (X2)

No Item rhitung rtabel Keterangan
DP 1 0,698 0,195 Valid
DP 2 0,695 0,195 Valid
DP 3 0,860 0,195 Valid
DP 4 0,860 0,195 Valid
DP 5 0,778 0,195 Valid

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21.00
Pada tabel IV.5 pertanyaan tentang  variabel Desain Produk (X2)

menunjukkan bahwa butir  pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk variabel X2 adalah
valid, karena rhitung > r tabel.

3) Variabel Citra Merek
Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  Citra Merek  adalah

sebagai berikut:
Tabel IV.6

Rangkuman Validitas Instrumen untuk Variabel Citra Merek (X3)
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No Item rhitung rtabel Keterangan
I 1 0,602 0,195 Valid
I 2 0,747 0,195 Valid
I 3 0,572 0,195 Valid
I 4 0,638 0,195 Valid
I 5 0,627 0,195 Valid

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21.00
Tabel IV.6 pertanyaan tentang variabel Citra Merek (X3) menunjukkan bahwa

butir  pertanyaan untuk variabel Citra Merek (X3) adalah valid, karena rhitung > r tabel.
4) VariabelKeputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store sebagai berikut:

Tabel IV.7
Rangkuman Validitas Instrumen Untuk Variabel Keputusan Pembelian Produk Floss The

Finest di Floss store (Y)
No Item rhitung rtabel Keterangan
MB 1 0,730 0,195 Valid
MB 2 0,701 0,195 Valid
MB 3 0,793 0,195 Valid
MB 4 0,848 0,195 Valid
MB 5 0,617 0,195 Valid

Sumber: Data diolah SPSS Versi 21.00
Pada tabel IV.7 pertanyaan tentang variabel Keputusan Pembelian Produk (Y)

menunjukkan bahwa butir  pertanyaan variabel X5 semuanya valid, karena rhitung > r tabel.

b. Uji Reliabilitas
Setelah dilakukan pengujian pada validitas atas variabel-variabel tersebut (Harga,

Desain Produk, Citra Merek dan Keputusan Pembelian Produk), maka dapat dilakukan
pengujian reliabilitas.Hasil analisis reliabilitias dapat dilihat pada program SPSS versi 21.00
dan ditunjukkan oleh besarnya nilai alpha (). Pengambilan keputuan reliabilitas suatu
variabel ditentukan dengan asumsi apabila nilai alfa cronbach > 0,6 maka butir atau variabel
yang diteliti adalah reliabel. Rangkuman hasil pengujian yang menunjukkan nilai alpha pada
variabel Harga(X1),Desain Produk(X2)danCitra Merek(X3), serta Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store (Y).

Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan
berasal dari populasi yang normal.Pengujian ini menggunakan metode One-Sampel
Kolmogorov-Smirnov Test dengan membandingkan Asymptotic Significance
(probabilitas) dengan taraf signifikansi.
Kriteria pengukuran sebagai berikut:

1) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) > taraf signifikansi () berarti data
sampel berasal dari distribusi normal.

2) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) < taraf signifikansi () berarti data
sampel berasal dari distribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas
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Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah variabel independen yang
satu dengan variabel independen yang lain dalam model terdapat hubungan yang
sempurna atau tidak. Pengujian Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan
kriteria sebagai berikut:

1) VIF > 10 terjadi multikolinearitas
2) VIF < 10 tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas, yakni variance
dari residual satu pengamatan ke pangamatan lain bersifat tetap. Deteksi adanya
heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:
1) Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas.
2) Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.

Ringkasan hasil perhitungan data selengkapnya disajikan pada tabel di
bawah ini.

Tabel IV.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel
taraf

signifikansi
Sig. Kesimpulan

Harga 0,05 0,112 Bebas Heteroskedastisitas
Desain Produk 0,05 0,852 Bebas Heteroskedastisitas
Citra Merek 0,05 0,079 Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Nilai probabilitas > 0,5 berarti

bebas dari heteroskedastisitas.
2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi  Berganda
Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Harga(X1),Citra

Merek(X2), danDesain Produk(X3)terhadap Keputusan Pembelian Produk (Y).
Persamaan regresi berganda secara umum ditulis:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3

Dimana:
Y = Variabel Keputusan Pembelian Produk
a =  Konstanta
b1, b2, b3, = Koefisien regresi partial
X1 = Variabel Harga
X2 = Variabel Desain Produk
X3 = Variabel Citra Merek

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari
hasil analisis dari program SPSS 21.00 pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.12
Rekapitulasi Regresi Berganda

Variabel Unstandardized Coefficients
(Constant) 2,559
Harga 0,433
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Desain Produk 0,213
Citra Merek 0,323

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00
Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 21.00 diperoleh

hasil sebagai berikut :
Y = 2,559 + 0,433 X1 + 0,213 X2 +0,323 X3

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien masing-
masing variabel sebagai berikut:
1) a    = Konstanta sebesar 2,559 menyatakan bahwa jika variabel Harga (X1),

variabel Desain Produk (X2), dan variabel Citra Merek(X3) dianggap konstan maka
Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store   akan positif.

2) b1 = 0,433, koefisien regresi X1 (Harga) sebesar 0,433 yang berarti apabila
X2 (Desain Produk), dan X3 (Citra Merek) konstan, maka dengan adanya
peningkatan Harga yang bisa terjangkau akan mengakibatkan Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store meningkat.

3) b2 = 0,213, koefisien regresi X2 (Desain Produk) sebesar 0,213 yang berarti
apabila X1 (Harga), dan X3 (Citra Merek) konstan, maka dengan adanya
peningkatan Desain Produk yang semakin baik akan mengakibatkan Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store meningkat.

4) b3 = 0,323, koefisien regresi X3 (Citra Merek) sebesar 0,323 yang berarti
apabila X1 (Harga), dan X2 (Desain Produk) konstan, maka dengan adanya
peningkatan Citra Merek yang menarik akan mengakibatkan Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store positif.

b. Uji t
Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen

Harga(X1),Desain Produk(X2), dan Citra Merek(X3) terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store (Y) secara individu. Hasil analisis uji t dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.13
Uji t

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan

Harga 5,890 1,985 0,000 H1 diterima

Desain Produk 3,971 1,985 0,000 H2 diterima

Citra Merek 4,501 1,985 0,000 H3 diterima
Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00

Uraian hasil uji t sebagai berikut:
Uji t yang berkaitan dengan Harga(X1) terhadap Keputusan Pembelian Produk

Floss The Finest di Floss store (Y)
Langkah-langkah pengujian :
Komposisi hipotesis

H0 : = 0, berarti tidak ada pengaruh Harga  terhadap Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.

H1: 0, berarti ada pengaruh Harga  terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store.
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Level of significant = 0,05
Nilai t tabel = t /2; (n-k-1)

= t 0,025; 100 - 3 - 1
= 1,985

Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel

Ho ditolak apabila thitung >ttabel atau -thitung < -ttabel

Nilai t hitung
Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung

sebesar 5,890
Kesimpulan

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 5,890> ttabel = 1,985,
maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Harga  terhadap
Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store. Ini
membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Diduga
terdapat pengaruh faktor Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk
Floss The Finest di Floss store” terbukti kebenarannya.

Uji t yang berkaitan dengan Desain Produk(X2) terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store (Y)
Langkah-langkah pengujian :
Komposisi hipotesis

H0 : = 0, berarti tidak ada pengaruh Desain Produk terhadap Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.

H1: 0, berarti ada pengaruh Desain Produk terhadap Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.

Level of significant = 0,05
Nilai t tabel = t /2; (n-k-1)

= t 0,025; 100 - 3 - 1
= 1,985

Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel

Ho ditolak apabila thitung >ttabel atau -thitung < -ttabel

Nilai t hitung
Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung

sebesar 3,971.
Kesimpulan

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,971> ttabel = 1,985,
maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Desain Produk
terhadap Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store. Ini
membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Diduga
terdapat pengaruh faktor Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store” terbukti kebenarannya.

Uji t yang berkaitan dengan Citra Merek(X3) terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store (Y)
Langkah-langkah pengujian :

Komposisi hipotesis
H0 : = 0, berarti tidak ada pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan

Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.
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H1: 0, berarti ada pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store.

Level of significant = 0,05
Nilai t tabel = t /2; (n-k-1)

= t 0,025; 100 - 3 - 1

= 1,985

Ho diterima apabila -ttabel < thitung <-ttabel

Ho ditolak apabila thitung >ttabel atau -thitung < -ttabel

Nilai t hitung
Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung

sebesar 4,501.

Kesimpulan
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 4,501> ttabel = 1,985,
maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Citra Merek
terhadap Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.  Ini
membuktikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Diduga
terdapat pengaruh faktor Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store” terbukti kebenarannya.

c. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secata

simultan terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel IV.16

Uji F

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan

95,758 2,70 0,000 ada pengaruh secara simultan

Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00

Pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho : b1 = b2 = b3 berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara

variabel independen   dengan variabel dependen.
Ha : b1 b2  b3 berarti  secara   simultan   ada   pengaruh yang signifikan antara

variabel   independen   dengan variabel dependen.
Kriteria pengujian:
Nilai Fhitung diperbandingkan dengan nilai Ftabel (dengan tingkat signifikansi 5%
(= 5%) dan derajat kebebasan df pembilang k – 1(3-1)  = 2 dan df penyebut n-k-1
(100-3-1) = 96,  sehingga Ftabel bernilai 2,70 maka:
Jika Fhitung> Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
Jika Fhitung< Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak
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Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 95,758, angka
tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya
menolakHo. Ketiga variabel independen signifikan mempengaruhi Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store  secara simultan.

d. Uji R2 (koefisien determinasi)
Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.Nilai R2 berkisar antara
nol sampai satu, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model tersebut
semakin baik.Hasil analisis uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel IV.17
Uji Koefisien Determinasi (R2)

R R2 Keterangan

0,866 0,750 Persentase pengaruh 58,1%
Sumber : Data diolah SPSS Versi 21.00

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,750,
hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Harga, Desain Produkdam
Citra Merek) menjelaskan variasi Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest
di Floss store sebesar 75% dan 25% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar
model.

D. Pembahasan
1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara

Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.
Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang membutuhkan

pertimbangan cermat. Walaupun harga yang tinggi memberikan laba perusahaan yang
banyak, tetapi disisi lain bukanlah keputusan yang mudah bagi konsumen karena
persepsi konsumen yang berbeda-beda dan akan bersikap rasional terhadap harga
sebelum membeli. Harga semakin terjangkau oleh konsumen maka mereka akan
melakukan pembelian Produk Floss The Finest di Floss store. Harga sangatlah penting
karena dapat membantu para konsumen untuk menentukan atau memutuskan untuk
minat membeli Produk Floss The Finest di Floss store dan untuk melihat kekuatan
membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan, dan pembeli bisa
membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Indikator harga yang
baik adalah: harga yang ditawarkan lebih terjangkau, harega yang sebanding dengan
kualitas.

2. Pengaruh positif dan signifikan antara Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian
Produk Floss The Finest di Floss store
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara
Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store.

. Desain dapat membentuk atau memberikan atribut pada suatu produk,
sehingga dapat menjadi ciri khas pada merek suatu produk. Ciri khas dari suatu
produk tersebut pada akhirnya akan dapat membedakannya dengan produk-produk
sejenis merek lain dari pesaing. Desain produk dapat berupa peningkatan maupun
penyederhanaan.Peningkatan pada desain produk berupa penambahan fungsi dan
kegunaan dari suatu produk.Sedangkan penyederhanaan desain produk bertujuan agar
pemakaian suatu produk menjadi semakin mudah.
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Desain produk merupakan salah satu aspek pembentuk citra
produk.Perusahaan juga makin menyadari pentingnya nilai pemasaran dari desain
produk, terutama desain penampilannya.Dua faktor yang menyangkut desain produk
adalah warna dan kualitas produk.Pemilihan warna yang tepat merupakan keuntungan
tersendiri bagi pemasaran suatu produk.

3. Pengaruh positif dan signifikan antara pemberian Citra Merek terhadap Keputusan
Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara
Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store .

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil perhitungan determinasi (R2) sebesar 0,750,  hal ini berarti bahwa
variabel independen dalam model (Harga, Desain Produk dan Citra Merek) menjelaskan
variasi Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss store   sebesar 75% dan
25% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menemui beberapa keterbatasan
yang menyebabkan penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan-
kekurangan tersebut antara lain:
1. Variabel Harga dan Variabel Citra Merek perlu dipertahankan.
2. Variabel Desain Produk sebaiknya perlu ditingkatkan lagi yang lebih modern, karena

desain selama ini masih terlihat biasa.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Harga,  Desain Produk dan Citra Merek

yang turut mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Floss The Finest di Floss
store, sehingga masih dianggap kurang dalam Keputusan Pembelian Produk Floss The
Finest di Floss store, untuk itu perlu menambah variabel independen.
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PENGARUH PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PENERAPAN
PELAYANAN  PRIMA  TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA

PERUSAHAAN PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA

Laras Wijayanti
Jurusan Manajemen FE Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program BPJS
Ketenagakerjaan dan penerapan pelayanan prima terhadap produktivitas kerja karyawan
Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya baik secara parsial maupun secara simultan.

Metode penelitian ini dilakukan survai pada karyawan Perusahaan Primayudha Mandiri
Jayayang berjumlah 45 responden.Metode pengumpulan data dengan kuesioner, observasi
dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi
klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R²).

Hasil penelitian diperoleh : 1) Hasil uji F diperoleh nilai nilai probabilitas value 0,000 <
0,05, maka Ho ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan program BPJS Ketenagakerjaan
(X1) dan penerapan pelayanan prima (X2) secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja
(Y). 2) Hasil Y  =  0,256 +  0,596X1 + 0,409X2. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa
program BPJS ketenagakerjaan (X1) mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap
produktivitas kerja (Y), karena nilai koefisien regresinya lebih besar (0,596). 3) Koefisien
determinasi didapatkan diperoleh nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0,704. Berarti variable
program BPJS Ketenagakerjaan(X1) dan penerapan pelayanan prima(X2)memberikan
sumbangan pengaruh terhadap produktivitas kerja (Y) sebesar70,4%, sedangkan
sisanya29,6% dipengaruhiolehvariabel lain yang tidakditeliti. Saran yang dikemukakan: 1)
Jaminan perusahaan Primayudha Mandiri Jaya pada karyawan bisa dilakukan lebih
ditingkatkan sehingga karyawan merasa dihargai dan juga terjamin selama bekerja di
perusahaan, 2) Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya hendaknya dapat mengoptimalkan
penerapan pelayanan prima yang ada untuk mendukung pelayanan yang dilakukan sehingga
bisa membuat pelanggan tertarik untuk terus membeli dan memesan produk ke perusahaan.
Pelayanan prima yang dilakukan adalah dengan penuh kesadaran, sesuai dengan keahlian dan
juga mendukung kepentingan pelanggan.

Kata kunci: Program BPJS Ketenagakerjaan, Pelayanan Prima dan Produktivitas kerja

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Produktivitas kerja adalah kemampuanuntuk melaksanakan pekerjaan atau
menghasilkan sesuatu hasil kerja lebih banyak dan lebih baik dalam bidangnya
masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut.Untuk
itu karyawan harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan
sesuatu yang lebih dari biasanya, dan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan
menggunakan fasilitas dan waktu yang tersedia.

Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya dalam meningkatkan produktivitas
kerja karyawannya memberikan berbagai bentuk imbalan salah satunya dalam bentuk
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jaminan ketenagakerjaan yang sekarang ini disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Program BPJS ketenagakerjaan ini merupakan bentuk jaminan sosial dan proteksi
pada karyawan sehingga selama bekerja perusahaan memberikan jaminan masa depan
pada karyawannya. Program BPJS ketenagakerjaan ini akan menjamin ketidakpastian
resiko sosial dan resiko ekonomi dimana ketika pegawai saat bekerja mengalami
kecelakaan kerja, sakit, kematian, pemberhentian kerja, masa pensiun dan lain-lain
pekerja tidak harus menanggung beban sendirian.

Selain program BPJS ketenagakerjaan agar karyawan mempunyai
produktivitas kerja yang baik, untuk mewujudkan karyawan yang produktif tersebut
perlu dilakukan penerapan pelayanan prima.Perusahaan penting untuk menerapkan
pelayanan prima dalam bisnisnya karena hal itu sangat terkait dengan loyalitas
pelanggan kepada perusahaan. Penerapan pelayanan prima yang dilakukan karyawan
Primayudha Mandiri Jaya ini akan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selain
itu bagi karyawan bisa mendorongnya berproduktivitas tinggi. Jika karyawan benar-
benar menerapkan pelayanan prima maka lebih mudah bagi karyawan untuk
mengantarkan pelanggan untuk bisa loyal pada perusahaan semakin banyak pelanggan
maka akan membuat produktivitas karyawan juga semakin tinggi.

Hal itu juga yang diungkapkan dalam penelitian Yakobus (2015) dengan
judul Pengaruh  Kompensasi, Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan PT. Sari Warna Asli. Dengan hasil penelitian
kompensasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap
produktivitas kerja karyawan.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti
lakukan adalah ingin meneliti kembali pengaruh produktivitas kerja.

Penelitian awal yang dilakukan di perusahaan Primayudha Mandiri Jaya
nampak bahwa sejauh ini produktivitas kerja karyawan belum optimal hal itu dilihat
dari pelayanan yang dilakukan oleh karyawan pada pelanggan.Perusahaan
Primayudha Mandiri Jaya mengharuskan pelayanan prima diberikan pada pelanggan
namun sejauh ini karyawan masih kurang memahami benar pelayanan prima menurut
mereka pelayanan prima tidak ada bedanya dengan pelayanan yang mereka lakukan
selama ini. Masih belum optimalnya pelayanan tentu akan mempengaruhi
produktivitas kerja. Selain pelayanan variabel yang diindikasi membuat produktivitas
karyawan meningkat adalah program BPJS.

B. Permasalahan
1. Apakah ada pengaruh program BPJS Ketenagakerjaan terhadap produktivitas kerja

karyawan pada Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya?
2. Apakah ada pengaruh penerapan pelayanan prima terhadap produktivitas kerja

karyawan pada Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya?
3. Apakah ada pengaruh simultan program BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan

pelayanan prima terhadap produktivitas kerja karyawan Perusahaan Primayudha
Mandiri Jaya?

TINJAUAN PUSTAKA
b. Produktivitas Kerja

Menurut  Mangkunegara(2008: 67), Produktivitas Kerja   adalah  hasil  kerja
secara  kualitas  dan kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai dalam
melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang diberikan kepadanya.
Mathis Robert L, Jachson John H, (2004)  pengertian  Produktivitas kerja adalah
melakukan  suatu kegiatan  dan  penyempurnaannya  sesuai  dengan  tanggungjawab



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 830

dengan  hasil  seperti  yang  diharapkan  oleh  seseorang  atau  kelompok orang dalam
suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam
rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan  secara  legal,  tidak
melanggar  hukum  serta  sesuai dengan moral dan etika. MenurutRobbins, Stephen P
dan Judge, Timothy A, 2008  mengemukakan  definisi  Produktivitas Kerja karyawan
sebagai  ungkapan  seperti  output,  efisiensi  serta  efektivitas sering dihubungkan
dengan produktivitas.  Sedangkan  menurut Suwatno dan Donni Juni Prians,
(2011)Produktivitas kerja yang  bersifat  universal    yang  merupakan  efektivitas
operasional  suatu  organisasi,  bagian  organisasi  dan  bagian karyawannya
berdasarkan standar  dan  kriteria  yang  telah    ditetapkan  sebelumnya,  karena
organisasi  pada  dasarnya  dijalankan  oleh manusia,  maka    prouktifitas kerja
karyawan  sesungguhnya  merupakan  perilaku  manusia dalam memainkan peran
yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk  memenuhi  standar  perilaku
yang  telah  ditetapkan  agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Secara umum produktivitas kerja adalah kemampuan untuk melaksanakan
pekerjaan atau menghasilkan sesuatu hasil kerja lebih banyak dan lebih baik dalam
bidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi
tersebut.Untuk itu karyawan harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk
menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasanya, untuk dapat menghasilkan barang atau
jasa dengan menggunakan fasilitas dan waktu yang tersedia untuknya.Selanjutnya
pengertian inilah yang menjadi pegangan saya dalam membahas mengenai
produktivitas kerja karyawan.Dengan menitikberatkan penelitian ini dan pembahasan
selanjutnya, apakah pegawai telah memberikan semua tenaga dan kemampuannya
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.Dalam hal ini
menyangkut telah atau belumnya karyawan tersebut memberikan tenaga dan
kemampuannya untuk menyelesaikan tugas atau menghasilkan barang atau jasa.

Karakteristik  orang  yang  mempunyai  kinerja  tinggi  oleh Mangkunegara
(2008: 68) sebagai berikut:
1) Memiliki tanggungjawab pribadi yang tinggi.
2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
3) Memiliki tujuan yang realistis.
4) Memiliki  rencana  kerja  yang  menyeluruh  dan  berjuang  untuk merealisasi

tujuannya.
5) Memanfaatkan  umpan balik (feedback)  yang  konkrit  dalam seluruh kegiatan

kerja yang dilakukannya.
6) Mencari  kesempatan  untuk  merealisasikan  rencana  yang  telah diprogramkan.

Indikator untuk mengukur produktivitas kerja karyawan secara individu ada 6,
dalam Stephen Robbins (2008:260), yaitu:
1) Kualitas

Kualitas  kerja  diukur  dari  persepsi  karyawan  terhadap kualitas  pekerjaan
yang  dihasilkan  serta  kesempurnaan  tugas terhadap keterampilan dan
kemampuan karyawan.

2) Kuantitas
Merupakan  jumlah  yang  dihasilkan dinyatakan  dalam istilah  seperti  jumlah
unit,  jumlah  siklus  aktivitas  yang diselesaikan.

3) Ketepatan waktu
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Merupakan  tingkat  aktivitas  diselesaikan  pada  awal waktu  yang  dinyatakan,
dilihat  dari sudut  koordinasi  dengan hasil output serta  memaksimalkan
waktu  yang  tersedia  untuk aktivitas lain.

4) Efektivitas
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga,  uang,
teknologi,  bahan  baku)  dimaksimalkan  dengan maksud  menaikkan  hasil  dari
setiap  unit  dalam  penggunaan sumber daya.

5) Kemandirian
Merupakan  tingkat  seorang  karyawan  yang  nantinya akan  dapat
menjalankan  fungsi  kerjanya  tanpa  meminta bantuan, bimbingan dari orang
lain atau pengawas.

6) Komitmen kerja
Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan
instansi dan tanggungjawab karyawan terhadap kantor.

c. Program BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil akumulasi berbagai Undang-undang

(UU) dan peraturan yang berfokus pada jaminan sosial dan proteksi ketenagakerjaan
di Indonesia. Memang proteksi dan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan
tanggungjawab sosial ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab negara dan sudah
diperjuangkan kaum pekerja dan buruh sejak dahulu kala. Masalah proteksi dan
jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU no.3 tahun 1992 PT. Jamsostek akhirnya
bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan yang bertanggungjawab langsung ke
presiden berdasarkan mandat dari UU no. 24 tahun 2011.

Semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Baik
mereka yang bekerja di sektor formal maupun non formal. Buat yang bekerja di sektor
formal, pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta
BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena memiliki program-program
perlindungan dasar yang menjamin masa depan anda sebagai pekerja. Termasuk
perlindungan dari ketidakpastian seperti resiko kerja, sakit, kematian, masa pensiun
dan lain-lain. Sehingga pekerja tidak harus menanggung beban sendirian karena akan
dibantu oleh program BPJS ketenagakerjaan.

Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
1) Jaminan Hari Tua (JHT)

Untuk program JHT, perusahaan akan menanggung sebanyak 3,7 persen dari total
iurannya. Peserta akan mendapatkan semua iuran yang dikumpulkan tersebut
setelah memasuki masa pensiun yaitu berumur 55 tahun. Jumlah total klaim iuran
biasanya lebih besar karena sebelumnya BPJS ketenagakerjaan menginvestasikan
dana iuran peserta tersebut, sehingga peserta mendapatkan keuntungan yang cukup
lumayan. Untuk peserta yang meninggal atau cacat permanen juga tetap mendapat
klaim iuran tersebut.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK akan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali kerumah
atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk JKK ini dibayarkan
sepenuhnya oleh perusahaan, yang nilainya 0,24 persen hingga 1,74 persen sesuai
kelompok usaha.
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3) Jaminan Kematian (JK)
Jumlah jaminan yang akan diberikan adalah 21 juta. Uang tersebut terdiri dari
santunan kematian sebesar 14 juta dan biaya pemakaman 2 juta dan santunan
berkala. Program ini menjamin kematian yang bukan karena kecelakaan kerja.
Yang mendapatkan jaminan ini adalah ahli waris dari pegawai tersebut.

4) Bukan Penerima Upah
Program ini diikuti peserta dari sektor non formal seperti pedagang, petani dan
orang-orang yang punya usaha sendiri. Iurannya ditanggung sendiri dan ditetapkan
berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten
(UMK).

5) Sektor Jasa Kontruksi
Karena memiliki potensi biaya yang cukup tinggi, para pekerja kontruksi dari
didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Hal itu berlaku untuk semua
pekerja termasuk tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan atau tenaga kerja
yang terikat perjanjian kerja tertentu. Jaminan sosial untuk program ini biasanya
kombinasi antara JKK dan JK dengan jumlah iuran 0,24 persen dari total proyek.

Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan adalah selain manfaat dari program
diatas program BPJS Ketenagakerjaan ini pegawai bisa mendapat pinjaman uang
muka untuk pembelian rumah, program bea siswa bagi anak pegawai dan pekerja
tidak mampu, dan juga pelatihan-pelatihan untuk menurunkan resiko kecelakaan
kerja. Biasanya manfaat tambahan ini hanya bisa diberikan kepada peserta yang sudah
lima tahun bergabung di BPJS Ketenagakerjaan.

d. Penerapan Pelayanan Prima
Pelayanan menurut Kotler dan Amstrong (2001: 11) adalah setiap tindakan

atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa
tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut Collier dalam Zulian Yamit (2004:22) lebih menekankan kualitas jasa
pelayanan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas, level/tingkat. Pelayanan terbaik
pada kata pelanggan (excellent) dan tingkat kualitas pelayanan merupakan cara terbaik
yang konsisten untuk dapat mempertemukan harapan konsumen (standar pelayanan
eksternal dan biaya), dan sistem kinerja cara pelayanan (standar internal, biaya dan
keuntungan). Setelah kesan kualitas, maka kita membicarakan kualitas pelayanan.
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia,
proses dan lingkungan yang memenuhi harapan. Sedangkan pelayanan didefinisikan
sebagai aktivitas pada keterkaitan antara pemasokan dan pelanggan untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan.

Definisi pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan,
dengan kata lain bahwa kualitas pelayanan adalah hasil dari persepsi dari perbandingan
antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan.

Pelayanan prima mempunyai peranan penting dalam bisnis baik dari sisi
pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, karena sangat berpengaruh pada
loyalitas pelanggan pada perusahaan.demikian juga jika pelayanan prima ini dilakukan
oleh pihak non komersiil atau pemerintah.

Agar pelanggan merasa puas atas produk/jasa yang kita tawarkan, pelayanan
yang prima ditunjukkan dengan indicator-indikator sebagai berikut :
1) Pelayanan yang ramah
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2) Bersikap sopan dan penuh hormat
3) Tampil yakin
4) Memberikan kesan ceria
5) Senang bergaul
6) Berpenampilan rapi
7) Mudah memaafkan
8) Senang belajar dari orang lain
9) Senang paa hal-hal yang etis dan wajar
10) Senang pada hal-hal yang etis dan wajar
11) Pandai menyenangkan orang lain.

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang memuaskan
pelanggan dan berfokus hanya pada pemberian layanan kepada pelanggan.Pada sektor
public, pelayanan prima didasarkan pada pelayanan adalah pemberdayaan. Pelayanan
prima yang diberikan oleh sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan
prima yang diberikan oleh sektor public bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan cara terbaik.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah survai yang dilakukan di Perusahaan Primayudha Mandiri

Jaya dengan obyek  penelitian adalah karyawan Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya.
Pemilihan lokasi di Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya ini adalah karena adanya ijin
untuk melakukan penelitian di perusahaan.

Populasi dan sampel penelitian ini adalah karyawan Perusahaan Primayudha
Mandiri Jaya yang berjumlah 150 orang. Sampel yang dipilih sebesar 30% dari populasi
yang ada yaitu (150 x 30%= 45), jadi sampelnya sebesar 45 responden. Sampel yang telah
ditentukan akan diambil dengan teknik sampling secara random sampling (acak).

Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, interview dan studi
pustaka. Pengujian  instrumen penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas.

Uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji
heterokedastisitas.Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda, uji F, uji t
dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis dengan koefisien regresi linier berganda diperole persamaan Y

=0,256 +  0,596X1 + 0,409X2. Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai
berikut :
a = 0,2567 menunjukkan konstanta produktivitas kerja angka tersebut artinya  bahwa

garis regresi memotong sumbu Y diangka 0,2567.
b1= 0,596 artinya  apabila program BPJS Ketenagakerjaan(X1) meningkat sebesar satu

satuan, maka produktivitas kerja (Y) meningkat sebesar 0,596 dengan asumsi
penerapan pelayanan prima (X2) dianggap tetap.

b2= 0,409  artinya  apabila penerapan pelayanan prima(X2) meningkat sebesar satu
satuan, maka produktivitas kerja (Y) meningkat sebesar 0,409 dengan asumsi
program BPJS ketenagakerjaan(X1) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, maka dapat diketahui bahwa program BPJS
ketenagakerjaan (X1) mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap
produktivitas kerja (Y), karena nilai koefisien regresinya lebih besar (0,596).
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Program BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh signifikan terhadap
produktivitaskerjapengaruhnyaditunjukkanolehangka b1sebesar 0,596 artinya ada
pengaruh yang signifikan program BPJS Ketenagakerjaan (X1) terhadap produktivitas
kerja(Y). Pengaruh program BPJS ketenagakerjaan terhadap produktivitas kerja
signifikan, hal itu berarti bahwa program BPJS ketenagakerjaan yang diberikan oleh
perusahaan tepat sehingga setiap ada penambahan besar program BPJS ketenagakerjaa
makan akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan Primayudha Mandiri Jaya.
Karyawan selama ini bekerja produktif itukarena adanya jaminan yang diberikan oleh
perusahaan melalui program BPJS ketenagakerjaan, melalui program BPJS
Ketenagakerjaan ini karyawan akan mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan lainnya.

Produktivitas kerja juga dipengaruhi signifikan oleh variabel penerapan pelayanan
prima ditunjukkan oleh angka b2 sebesar 0,409 artinya ada pengaruh yang signifikan
penerapan pelayanan prima (X2) terhadap produktivitas kerja(Y). Hal itu berarti bahwa
penerapan pelayanan prima yang akan ditingkat oleh perusahaan maka akan membuat
produktivitas kerja karyawan juga meningkat. Sebagai perusahaan yang banyak melayani
pelanggan maka perusahaan berupaya untuk melakukan pelayanan prima. Oleh karena
itu pelayanan prima yang dilakukan oleh perusahaan ini akan membuat perusahaan
menghargai pelanggan dan pelanggan akan loyal pada perusahaan sehingga dampaknya
adalah peningkatan pemesanan produk perusahaan. Oleh karena itu maka penerapan
pelayanan prima yang dilakukan oleh karyawan akan membuat produktivitas kerja
karyawan juga optimal yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan keuntungan
perusahaan.

Hasil uji F diketahui nilai probabilitas value 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak.
Berarti ada pengaruh yang signifikan program BPJS Ketenagakerjaan (X1) dan
penerapan pelayanan prima (X2) secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja (Y).
Secara bersama-sama variabel program BPJS Ketenagakerjaan (X1)dan penerapan
pelayanan prima (X2) memberikan sumbangan pengaruh terhadap produktivitas kerja
(Y) sebesar 70,4%, sedangkan sisanya 29,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti. Hal itu menunjukkan bahwa variabel program BPJS Ketenagakerjaan dan
penerapan pelayanan prima besar berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yang
artinya setiap ada kenaikan atau tambahan program BPJS Ketenagakerjaan dan
penerapan pelayanan prima maka akan membuat karyawan bekerja dengan baik sehingga
produktivitasnya juga tinggi.

KESIMPULAN
Variabel program BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan pelayanan prima besar

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.Pengaruh keduanya adalah signifikan
baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Selain itu besar pengaruh kedua variabel
juga besar terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan.Saran yang bisa peneliti
berikan :
a Sebaiknya jaminan perusahaan Primayudha Mandiri Jaya pada karyawan bisa dilakukan

lebih ditingkatkan sehingga karyawan merasa dihargai dan juga terjamin selama bekerja
di perusahaan.

b Diharapkan perusahaan Primayudha Mandiri Jaya hendaknya dapat mengoptimalkan
penerapan pelayanan prima yang ada untuk mendukung pelayanan yang dilakukan
sehinggabisamembuat pelanggan tertarikuntuk terus membeli dan memesan produk ke
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perusahaan.Pelayanan prima yang dilakukan adalah dengan penuh kesadaran, sesuai
dengan keahlian dan juga mendukung kepentingan pelanggan.

c Perusahaan Primayudha Mandiri Jaya perlu untuk mendorong karyawan terus
meningkatkan produktivitas kerja melalui berbagai bentuk motivasi baik itu materi
maupun non materi. Dalam bentuk materi dengan peningkatan gaji maupun jaminan
kesejahteraan ditingkatkan dan dalam bentuk non materi dengan pemberian
penghargaan ataupun bentuk peningkatan disiplin kerja karyawan sehingga karyawan
bekerja lebih baik.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh produk, promosi dan pelayanan
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk Moneyline di Bank ANZ Surakarta secara
parsial dan simultan.

Metode penelitian menggunakan metode survei, jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Metode pengumpuan data yang digunakan: kuesioner, wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan random samplingsebanyak 45
responden. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas Teknik analisis data
yang digunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²).

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R
Square (R²) sebesar 0,716. Berarti variabel produk (X1), promosi (X2), dan pelayanan
(X3)mempunyai sumbangan terhadap keputusan penggunaan produk (Y)  sebesar 71,6%,
sedangkan sisanya 28,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Uji Fdiketahui
terdapat pengaruh yang signifikan produk, promosi dan pelayanan secara bersama-sama
terhadap keputusan penggunaan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta.Uji t terdapat
pengaruh yang signifikan produk, promosi dan pelayanan secara parsial terhadap keputusan
penggunaan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta. Hasil regresi linier bergandasebagai
berikut:   Y=  3,682 +  0,237X1 + 0,400X2 + 0,259X3 + e, maka diketahui bahwa promosi (X2)
mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan penggunaan produk (Y),
karena nilai koefisien regresinya lebih besar (0,400).

Kata kunci: Keputusan Nasabah, Produk, Promosi,dan  Pelayanan

PENDAHULUAN
Perekonomian suatu negara perkembangannya dipengaruhi oleh lembaga keuangan

yang mempunyai posisi strategi dalam menggerakkan roda perekonomian.Peran lembaga
keuangan dalam memacu tingkat kesejahteraan hidup masyarakat sangat besar sehingga tidak
ada negara yang tidak mempunyai lembaga keuangan.Di Indonesia, keberadaan lembaga
keuangan tidak lepas dari peran lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Dunia perbankan memang berperan penting dalam kehidupan masyarakat karena bank
dianggap sebagai penggerak roda perekonomian negara. Oleh karena itu fungsi bank sebagai
lembaga keuangan sangat vital dan pada umumnya perbankan akan berusaha mencapai
tujuannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Guna mendukung pencapaian tujuan
maka pihak manajemen perbankan diharapkan bisa memberikan mutu pelayanan kepada
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masyarakat atau nasabahnya, baik dalam penghimpunan dana masyarakat maupun kepada
nasabah yang membutuhkan dana dengan sebaik-baiknya. Aktivitas yang dijalankan
masyarakat selalu berhubungan dengan bank.

Sebagaimana diketahui, fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, bank
berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-
pihak yang membutuhkan dana, yang umumnya disalurkan dalam bentuk kredit. Bank juga
merupakan lembaga yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran
uang, yang berarti sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan
pembayaran uang. Bank akan dapat melaksanakan fungsinya bila mendapatkan kepercayaan
dari masyarakat, maka Bank harus mampu mengelola semua kegiatan dengan baik.

Sekarang ini dunia usaha saling bersaing sedemikian ketatnya tanpa terkecuali bank.
Untuk memenangkan persaingan setiap organisasi atau penyedia jasa harus memperhatikan
kebutuhan dan keinginan konsumen atau para nasabah, serta berusaha memenuhi harapan
mereka, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada para nasabahnya.Dewasa ini
perhatian terhadap kepuasan nasabah menjadi sangat besar.Persaingan yang sangat ketat
dimana semakin banyak organisasi atau penyedia jasa terlibat dalam upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan nasabah serta manempatkannya sebagai tujuan utama.Dengan
demikian, diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan
nilai dan kepuasan kepada para nasabah melalui penyampaian produk dan jasa yang
berkualitas dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabah.

Terciptanya kepuasan nasabah dapat menentukan keputusan nasabah menggunakan
produk.Dimana keputusan nasabah menggunakan produk terjadi karena terciptanya loyalitas
nasabah dan akhirnya menguntungkan bagi bank.Bank harus berusaha mewujudkan kepuasan
nasabahnyanya, sebab jika kepuasan tidak dicapai maka nasabahakan meninggalkan bank dan
menjadi pelanggan pesaing. Hal ini akan berakibat pada menurunnya laba dan bahkan bisa
menyebabkan kerugian. Membangun kepercayaan nasabah agar tetap mempertahankan
menggunakan produk yang ditawarkan perbankan merupakan inti dari pencapaian
profitabilitas jangka panjang.Keputusan nasabah menggunakan produk ini merupakan salah
satu perilaku konsumen dalam menanggapi produk yang ditawarkan.

Pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam memutuskan menggunakan produk
akan sangat bermanfaat bagi perbankan dalam menentukan dan mengembangkan produk
yang akan dibuat. Perbankan harus mempelajari perilaku konsumen dari pasar sasaran yang
dituju agar produk yang dihasilkan mendapat tanggapan yang efektif dari nasabah.Hal itu
pula yang dilakukan oleh Bank ANZ yang salah satu cabangnya di Surakarta menawarkan
pengembangkan produk dengan nama Moneyline. Produk Moneyline dan bank ANZ ini
merupakan salah satu produk unggulan dari bank ANZ yang berupa produk pinjaman dengan
keunggulan fasilitas pinjaman tunai isi ulang, tanpa agunan dengan besar pinjaman mencapai
Rp 200.000.000,-.

Produk Moneyline dari bank ANZ ini menjadi produk unggulan sehingga bank ANZ
berharap besar agar nasabah tertarik untuk menggunakan produk moneyline.Keputusan
nasabah menggunakan produk tentu saja dipengaruhi oleh produk Moneyline dimana produk
tersebut memiliki spesifikasi produk yang lebih menarik dibanding produk sejenis.Moneyline
bagi nasabah adalah satu jenis produk kartu kredit yang berusaha menarik nasabah dengan
menawarkan produk beserta keunggulannya dengan tujuan untuk memenangkan persaingan
lewat keputusan-keputusan yang menawarkan kebutuhan nasabahnya.Moneyline ini adalah
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salah satu bentuk inovasi bank ANZ untuk memuaskan nasabah dengan menawarkan produk
yang diunggulkan.

Perbankan selain produk untuk meningkatkan keputusan nasabah menggunakan
produk perlu dilakukan promosi. Melalui promosi maka nasabah akan lebih mudah mengenal
produk Moneyline dengan baik. Bank ANZ dalam melakukan promosi perlu untuk
memanfaatkan berbagai media baik elektronik maupun non elektronik sehingga bias
menjangkau semua nasabah sasaran. Selain itu promosi yang dilakukan juga
akanmempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan produk Moneyline
dari bank ANZ.

METODE PENELITIAN
1. Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan instrumen penelitian dapat
mengukur hal-hal yang harus diukur, dengan langkah menghitung korelasi antara
nilai yang diperoleh dari setiap item pertanyaan dengan nilai keseluruhan yang
diperoleh dari alat ukur validitas tersebut dan menitikberatkan pada pencapaian
validitas isi

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji
asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang
bias.

a. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara
beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinieritas
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara
variabel independen.

b. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidakpastian varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Variabel produk dalam penelitian ini juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan

penggunaan produk, dimana itu menunjukkan bahwa semakin baik produk maka akan
membuat konsumen lebih tertarik untuk menggunakan produk sehingga nantinya akan
membuat keputusan penggunaan produk meningkat. Faktor produk ditentukan oleh kualitas
maka hendaknya pihak bank ANZ Surakarta tetap mempertahankan produk moneylinenya
dengan berbagai keunggulannya serta tentu saja meningkatkan kualifikasi produk Moneyline,
hal ini bertujuan agar keputusan penggunaan produk dapat meningkat.

Promosi merupakan variabel yang dominan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
penggunaan produk, ini berarti keputusan penggunaan produk meningkat, apabila perusahaan
meningkatkan promosi.Hasil peningkatan tersebut dirasa cukup baik, karena mengingat
promosi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempengaruhi konsumen dalam
melakukan penggunaan produk.Sehubungan dengan fungsi promosi yang sangat besar dalam
mempengaruhi keputusan penggunaan produk dikarena konsumen melakukan penggunaan
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produk dari bank ANZ Surakarta, memberikan perhatian yang lebih pada faktor promosi
tersebut, dengan tujuan agar keputusan penggunaan produk terus meningkat.

Dari hasil penelitian variabel pelayanan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan
produk. Hal itu berarti bahwa semakin meningkat pelayanan yang diberikan maka akan
membuat keputusan penggunaan produk Moneyline di bank ANZ Surakarta juga meningkat.
Pelayanan akan membuat konsumen dapat lebih mudah menggunakan dan memanfaatkan
produk Moneyline dari bank ANZ sehingga dengan sendirinya keputusan penggunaan
produkjuga meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0,716.

Berarti variabel produk (X1), promosi (X2), dan pelayanan (X3)mempunyai
sumbangan terhadap keputusan penggunaan produk (Y)  sebesar 71,6%, sedangkan
sisanya 28,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar p-value 0,000 < 0,05, ini berarti
terdapat pengaruh yang signifikan produk, promosi dan pelayanan secara bersama-
sama terhadap keputusan penggunaan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta. Hal
itu berarti produk, promosi dan pelayanan mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap keputusan nasabah menggunakan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta
terbukti kebenarannya.

3. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi sebesar p-value 0,005< 0,05, ini berarti
variabel produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk
Moneyline Bank ANZ Surakarta, maka  produk pengaruh terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta terbukti kebenarannya.

4. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi sebesar p-value 0,000< 0,05, ini berarti
variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk
Moneyline Bank ANZ Surakarta, maka promosi pengaruh terhadap keputusan nasabah
menggunakan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta terbukti kebenarannya.

5. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi sebesar p-value 0,000< 0,05, ini berarti
variabel pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan produk
Moneyline Bank ANZ Surakarta, maka pelayanan pengaruh terhadap keputusan
nasabah menggunakan produk Moneyline Bank ANZ Surakarta terbukti
kebenarannya.

6. Model regresi linier bergandasebagai berikut:   Y=  3,682 +  0,237X1 + 0,400X2 +
0,259X3 + e, maka diketahui bahwa promosi (X2) mempunyai pengaruh yang lebih
dominan terhadap keputusan penggunaan produk (Y), karena nilai koefisien
regresinya lebih besar (0,400).

Saran
1. Produk berpengaruh terhadap keputusan penggunaan produk  Moneyline Bank ANZ

Surakarta, untuk itu bank ANZ Surakarta diharapkan dapat memberikan produk yang
berkualitas dan bersaing dengan produk sejenis dipasaran, karena hal ini dapat
mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produknya.

2. Promosi berpengaruh signifikan dan juga dominan terhadap keputusan penggunaan
produk, untuk itu pihak bank ANZ Surakarta hendaknya mempertahankan promosi
yang telah dilakukan atau kalau bisa lebih ditingkatkan lagi agar penggunaan produk
Moneyline bank ANZ Surakarta meningkat.
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3. Bank ANZ Surakarta diharapkan lebih memberikan pelayanan yang baik bagi
konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman menggunakan dan memanfaatkan
produk Moneyline dari bank ANZ. Pelayanan ditingkatkan pada kapasitas produk dan
jangkauan penggunaan KTA Moneyline dari bank ANZ.
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PENGARUH LINGKUNGAN FISIK DAN NON FISIK TERHADAP KINERJA
KAYAWAN PT. SOLO GRAFIKA UTAMA SURAKARTA
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungankerjafisikdan non
fisikterhadap kinerjakaryawan PT. Solo GrafikaUtama Surakarta.Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan data yang diperoleh berdasarkan
jawaban kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Solo
GrafikaUtama yang berjumlah 41 karyawan.Analisis data yang digunakan yaitu uji validitas,
uji reliabilitas, uji F, uji t dan R2 dengan bantuan program komputerSPSS 16 menggunakan
analisis regresi linier berganda.Berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang
digunakan, diperoleh persamaan regresi yaituY = 6,130 + 0,606 X1 + 0,174 X2+e. Persamaan
tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik dan
non fisik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah : ada pengaruh secara signifikan lingkungan
kerja fisik terhadap kinerja karyawan PT. Solo Grafika Utama. Hal ini berdasarkan hasil
analisis regresi linier berganda uji F diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 25,685>3,244. Ada
pengaruh signifikan lingkungan kerja fisik terhadap terhadap kinerja karyawan. Sedangkan
berdasarkan uji t tidak terdapat pengaruh yang signifikan.Hal ini berdasarkan hasil uji t yang
menunjukkan thitung1,592< ttabel2,024.Hasil dari perhitungan regresi dapat diketahui bahwa
koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,559. Hal ini berarti 55,9% variasi
variabel kinerjakaryawan dapat dijelaskan oleh variable lingkungan kerja fisik dan non fisik,
sedangkan sisanya sebesar 44,1% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam
penelitian ini.

Kata kunci : LingkunganKerjaFisik, LingkunganKerja Non FisikdanKinerja

PENDAHULUAN
Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang paling vital, dimana pada hakekatnya
berfungsi sebagai faktor yang menjadi penggerak bagi setiap kegiatan didalam perusahaan.
Keberadaan sumber daya manusia dalam perusahaan tidak boleh digantikan oleh sumber daya
lainnya. Perkembangan-perkembangan di era globalisasi pada saat ini menuntut setiap
perusahaan untuk ikut serta berkembang agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaannya.Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, dimana manajemen
sumber daya manusia ini mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,
dan pengendalian.
Memahami pentingnya keberadaan sumber daya manusia, salah satu upaya yang harus
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dicapai oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan karyawan dapat meningkatkan
kinerjanya. Menurut Siagian (2002:286) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja,
disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya.
Salah satu hal yang dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia adalah lingkungan
kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat
mempengaruhi dirinya dalam menjalankantugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito,
2000:183). Sebuah lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat memacu kinerja karyawan
yang tinggi.
Selanjutnya Menurut Sedarmayanti (2001:21) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis
lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik, yaitu semua keadaan yang
berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik
secara langsung maupun tidak langsung dan lingkungan kerja non fisik, yaitu semua keadaan
yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja baik hubungan dengan atasan maupun
hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja yang
baik dapat mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan
meningkatkan kinerjanya.
Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah
tidak memperhatikan lingkungan kerja sumber daya manusianya. Padahal seharusnya
lingkungan kerja harus ikut berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
Lingkungan kerja yang buruk dipandang oleh banyak ahli sebagai hal yang tidak ekonomis,
karena merupakan penyebab utama pemborosan waktu dan hal-hal lainnya yang berakibat
hasil kerja (output) yang dihasilkan karyawan akan menurun.
Kondisi lingkungan kerja yang nyaman akan mempengaruhi karyawan bekerja lebih giat dan
konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai jadwal. Yang berarti meningkatkan kinerja
sumber daya manusia tersebut.
Hasil penelitian dari Sartika (2012) tentang “pengaruh motivasi dan lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan”, menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan, dan diantara kedua variabel yang dianalisis, yang paling
dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah variabel lingkungan kerja. Hal ini
membuktikan bahwalingkungan kerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi
perusahaan karena dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Dalam suatu perusahaan, khususnya PT. Solo GrafikaUtamayang menuntut lingkungan kerja
yang baik dan perubahan adalah hal yang lazim. Berbagai perubahan yang terjadi dalam
lingkungan bisnis, menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam
rangka memenangkan persaingan. Begitu pula yang terjadi di PT. Solo GrafikaUtama,
tuntutan masyarakat, inovasi unggul perusahaan pesaing dan ketatnya persaingan kualitas
antar perusahaan, terus mendorong manajemen untuk melakukan perubahan demi perubahan.
Perubahan tersebut membawa tuntutan yang tinggi terhadap setiap anggota perusahaan agar
lebih meningkatkan kinerjanya demi mengikuti perubahan yang terjadi. Salah satu
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keberhasilan peningkatan kinerja adalah dengan memperhatikan lingkungan kerja
karyawannya.
Menurut Moekijat (2002:135), instansi yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan
nyaman akan memberikan motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya Selain
itu kondisi kerja yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan kelelahan, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan.
PT. Solo GrafikaUtamaadalah salah satu perusahaan yang membutuhkan lingkungan kerja
yang mendukung. Dari segi lingkungan kerja non fisik, beberapa faktorantara lain hubungan
dengan atasan, pengawasan yang sangat ketat bagi setiap karyawan, kejenuhan dalam bekerja,
dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi lingkungan kerja fisik, penataan ruangan kerja, suhu
udara, maupun cahaya menjadi faktor penting dalam mengerjakan tugasnya. Meskipun
demikian dengan lingkungan kerja yang baik, beberapa karyawan dapat meraih prestasi
dalam pekerjaannya, mendapat promosi, kenaikan gaji, mendapatkan bonus, dan lain
sebagainya. Lingkungan kerja yang aman dan sehat akan membawa dampak yang positif
bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat
akan meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari yang hilang, meningkatkan
efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen, menurunkan biaya - biaya kesehatan
dan asuransi, tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena
menurunnya pengajuan klaim, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat
dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan, serta rasio seleksi tenaga kerja yang
lebih baik karena naiknya citra perusahaan hal ini dikemukakan oleh Rivai (2009:793).

METODE PENELITIAN
Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukurdapat
mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Item kuesioner dinyatakan
valid apabila nilai r hitung > r tabel.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alatpengukur untuk

dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujianreliabilitas dalam penelitian
ini menggunakan rumus Alpha.

Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji
asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang
bias.
a. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada sebuah variabel
dapat diketahui dengan nilai Variance Inflaction Factor (VIF) dan nilai
Tolerance masing-masing dari variabel bebasnya. Apabila nilai VIF < 10 dan
nilai Tolerance > 0,1 maka dapat dinyatakan tidak ada indikasi multikolinearitas
antara variabel bebasnya.
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b. Uji Heterokedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi
terjadiketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas

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

variabelbebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal ataukah
tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan
regresi yaituY = 6,130 + 0,606 X1 + 0,174 X2+e. Persamaan tersebut menunjukkan
bahwakinerjakaryawandipengaruhiolehlingkungankerjafisikdan non fisik. Kesimpulan
yang dapat diambil adalah : ada pengaruh secara signifikan lingkungan kerjafisik
terhadap kinerja karyawan PT. Solo GrafikaUtama. Hal ini berdasarkan hasil analisis
regresi linier berganda uji F diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 25,685>3,244.
Ada pengaruh signifikan lingkungan kerja fisik terhadap terhadap kinerja karyawan.
Sedangkan berdasarkan uji t tidak terdapat pengaruh yang signifikan.Hal ini
berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan thitung1,592< ttabel2,024.Hasil dari perhitungan
regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,559. Hal
ini berarti 55,9% variasi variabel kinerjakaryawan dapat dijelaskan oleh variable
lingkungan kerja fisik dan non fisik, sedangkan sisanya sebesar 44,1% diterangkan oleh
variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Lingkungan Kerja Fisik (X1) dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X2) secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Hal ini bisa
disimpulkan ketika kedua variabel tersebut mengalami peningkatan sudah pasti
kinerja pegawai juga ikut mengalami peningkatan.

2. Lingkungan Kerja Fisik (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Karyawan (Y). Jadi, semakin tinggi pengaruh Lingkungan Kerja
Fisik di dalam sebuah perusahaan, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap
kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut.

3. Lingkungan Kerja Non Fisik (X2) secara parsial tidak berpengaruh berpengaruh
terhadap Kinerja Karyawan (Y). Jadi, ketika seorang karyawan kurang mengenal
hubungan antar pimpinan maupun sesama karyawan, hal ini tidak berpengaruh
terhadap kinerja karyawan tersebut.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa data, maka dapat peneliti
sarankan sebagai berikut :
1. Sebaiknya lingkungan kerja fisik di PT. Solo Grafika Utama perlu adanya

pembenahan untuk mendukung kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.
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Tindakan pembenahan tersebut dapat meliputi menjaga kondusifitas lingkungan
kerja, kebersihan, penerangan, sirkulasi udara dan pengontrolan suara yang dapat
mengganggu kinerja karyawan.

2. Sebaiknya lingkungan kerja fisik di PT. Solo Grafika Utama perlu ditingkatkan
agar lebih kondusif sehingga mampu memberikan suasana kerja yang nyaman dan
berdampak positif pada pengembangan kinerja karyawan.

3. Sebaiknya kinerja karyawan di PT. Solo Grafika Utama lebih memperhatikan
budaya organisasi yang telah ada dan perlu terjadinya Human Relations sehingga
hubungan antara pimpinan dan karyawan dapat lebih baik. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Solo Grafika Utama menjadi  lebih baik.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari dimensi service
quality yaitu Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, Reliablity di Assalam
Hypermarket, 2) Untuk mengetahui kesenjangan yang signifikan antara harapan dengan
kualitas pelayanan di Assalam Hypermarket. Populasi dalam penelitian ini pelanggan
Assalam Hypermarket yang dalam penelitian ini sampel diambil 100 responden.Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, kuesioner dan penulis
menggunakan skala likert sebagai alat ukur. Teknikanalisis data dalampenelitianiniregresi
linearberganda, uji f, uji t, koefisien diterminasi.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dimensi kualitas
Assurance (secara simultan) yang meliputi Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy,
dan Reliability terhadap Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket, Pengujiannya
menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan), Diperoleh
Fhitung sebesar 133,636 dan Ftabel sebesar 2,311. Sehingga Fhitung (133,636) >  Ftabel (2,311)
berarti H1 diterima maka kualitas Assurance yang terdiri dari dimensi Responsiveness,
Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability berpengaruh secara signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket.

Hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah  diduga variabel
Responsiveness yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan Assalam
Hypermarket, dari hasil ini ditunjukkan bahwa dengan koefisien regresi variabel
Responsiveness sebesar 0,174, variabel Assurance sebesar 0,104, variabel Tangible sebesar
0,249, variabel Empathy sebesar 0,329, dan variabel Reliability sebesar 0,133.

Kata Kunci : Service Quality, Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, reliability

PENDAHULUAN
Seiring bergulirnya perdagangan bebas dalam persaingan berskala global, masalah

kualitas merupakan salah satu bagian terpenting dan sangat perlu mendapat perhatian yang
serius bagi setiap perusahaan untuk tetap bisa bertahan dalam lingkungan bisnis. Bagi setiap
perusahaan, baik yang bergerak dalam industri manufaktur maupun industri jasa pelayanan
yang berkualitas merupakan tuntutan pelanggan yang harus dipenuhi.

Terciptanya kualitas layanan tentunya akan menciptakan kepuasan pelanggan, yang
pada akhirnya dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya terjalin hubungan yang
harmonis antara penyedia barang ataupun jasa dengan pelanggan, memberikan dasar yang
baik bagi loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word
of mouth) yang menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut.
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Dalam dunia bisnis, khususnya yang bergerak dalam bidang jasa kepuasan pelanggan
merupakan elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan maupun menumbuh
kembangkan perusahaan. Kepuasan merupakan elemen penting yang mencerminkan
keberhasilan dari produsen ataupun penyedia jasa. Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari
bahasa Latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat),
sehingga kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu
memadai” (Tjiptono dan Chandra, 2011: 292). Maka, suatu perusahaan harus memperhatikan
hal – hal yang dianggap penting oleh konsumen maupun pelanggan agar mereka puas sesuai
harapannya.

Konsep kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa
yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian (conformance quality). Kualitas
desain merupakan fungsi secara spesifik  dari sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian
adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan
persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya. Tjiptono dan Chandra
(2011 : 164). Maka dari itu yang dimaksud kualitas adalah apabila beberapa faktor dapat
memenuhi harapan konsumen seperti pernyataan tentang kualitas oleh Goetsh dan Davis
dalam Tjiptono dan Chandra (2011 : 164).

Konsep penilaian atau pengukuran kualitas pelayanan yang pernah dilakukan oleh
parasuraman, Valenie dan A. Zeithaml dan Leonard L. Berry dalam Tjiptono(2011: 175-175)
yang dikenal dengan Service Quality (SERVEQUAL) terdapat lima dimensi kualitas
pelayanan jasa yaitu; Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), tangible (bukti
fisik), Emphaty (perhatian), dan Reliability (kehandalan). Responsiveness, merupakan
keinginan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan
dengan tanggap. Assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat
dipercaya yang dimiliki oleh karyawan. Tangible, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi. Emphaty, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Reliability,
yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan
memuaskan.

Supermarket merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang
berdasarkan azaz kepercayaan, sehingga masalah kualitas jasa menjadi faktor penting dalam
menentukan keberhasilan bisnis ini. Sebagai salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang
jasa, maka Assalam Hypermarket diharapkan mampu untuk selalu konsisten dalam
memberikan kualitas pelayanan (service quality) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan
pelanggan.

METODE PENELITIAN
Uji Validitas

Tes validitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa cermat suatu tes melakukan
fungsi ukurannya Ghozali (2011). Suatu instrumen disebut valid jika dapat dengan tepat
mengukur apa yang hendak diukur atau dapat memenuhi fungsinya sebagai alat ukur.
Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Dalam penelitian ini, reliabilitas yang dipakai adalah reliabilitas internal. Reliabilitas
internal diperoleh dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan. Metode ini
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menggunakan Cronbrach Alpha < 0,6. Suatu variabel akan semakin reliabel bila koefisien
alfanya semakin mendekati 1 (satu).

Uji Asumsi Klasik
a. Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terjadi korelasi linear yang “perfect”

atau eksak diantara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model Supawi dan Eny
(2011: 88).

b. Heterokedastisitas
Heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamtan yang lain tetap/sama, maka
disebut homokedastisitas. Dan apabila varians berbeda, maka disebut dengan
heterokedastisitas. Dalam metode SPSS yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya
heterokedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot yang
menunjukkan hubungan antara Regression Studentised Residual dengan Regression
Standardized Predicted Value.

c. Normalitas
Menurut Supawi dan Eny (2011: 81-82), tujuan dilakukannya uji normalitas adalah
untuk menguji apakah variabel pengganggu (e) memiliki distribusi normal atau tidak.
Pengujian normalitas data dapat dilakukan sebelum ataupun setelah tahapan analisis
regresi.

d. Analisis Regresi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X1,

X2, X3, X4, X5) terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan) atau Y

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hipotesis pertama yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah  bahwa diduga ada
pengaruh signifikan dimensi kualitas Assurance (secara parsial) yang meliputi
Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability terhadap Kepuasan Pelanggan
di Assalam Hypermarket

Untuk membuktikan hipotesis tersebut dipergunakan analisis regresi berganda.
Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan Y = 1,688 + 0,174 X1

+ 0,104 X2 + 0,249X3 + 0,329X4 + 0,133X5, dengan koefisien regresi variabel Responsiveness
sebesar 0,174, variabel Assurance sebesar 0,104, variabel Tangible sebesar 0,249, variabel
Empathy sebesar 0,329, dan variabel Reliability sebesar 0,133.

Sedangkan Uji t yang menyatakan koefisien regresi untuk variabel Responsiveness
sebesar 0,174, diperoleh thitung sebesar 4,567 dengan ttabel sebesar 1,986 sehingga thitung > ttabel

berarti H1 diterima, variabel Responsiveness berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, dan
variabel Assurance dengan koefisien regresi sebesar 0,104, diperoleh thitung sebesar 2,367
dengan ttabel sebesar 1,986. sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel Assurance
berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, dan variabel Tangible dengan koefisien regresi
sebesar 0,249 diperoleh thitung sebesar 5,200 dengan ttabel sebesar 1,986. sehingga thitung > ttabel

berarti H1 diterima, variabel Tangible berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, dan
variabel Empathy dengan koefisien regresi sebesar 0,329, diperoleh thitung sebesar 7,453
dengan ttabel sebesar 1,986. sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel Empathy
berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan, variabel Reliability dengan koefisien regresi
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sebesar 0,133, diperoleh thitung sebesar 2,755 dengan ttabel sebesar 1,986. sehingga thitung > ttabel

berarti H1 diterima, variabel Reliability berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan.
Dari hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dimensi kualitas Assurance

(secara simultan) yang meliputi Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, dan
Reliability terhadap Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket, Pengujiannya
menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan), Diperoleh
Fhitung sebesar 133,636 dan Ftabel sebesar 2,311. Sehingga Fhitung (133,636) >  Ftabel (2,311)
berarti H1 diterima maka kualitas Assurance yang terdiri dari dimensi Responsiveness,
Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability berpengaruh secara signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket.

Hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah  diduga variabel
Responsiveness yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan Assalam
Hypermarket, dari hasil ini ditunjukkan bahwa dengan koefisien regresi variabel
Responsiveness sebesar 0,174, variabel Assurance sebesar 0,104, variabel Tangible sebesar
0,249, variabel Empathy sebesar 0,329, dan variabel Reliability sebesar 0,133.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan Y = 1,688 +

0,174 X1 + 0,104 X2 + 0,249X3 + 0,329X4 + 0,133X5, Berdasarkan hasil analisis
menunjuukkan bahwa dimensi Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, dan
Reliability berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di Assalam
Hypermarket.

2. Berdasarkan hasil analisis uji t dapat diperoleh hasil nilai thitung sebesar thitung sebesar
4,567, variabel Assurance thitung sebesar 2,367, variabel Tangible sebesar 5,200,
variabel Empathy sebesar 7,453 dan  variabel Reliability sebesar 2,755, dengan ttabel

sebesar 1,986. sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel Responsiveness,
Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability berpengaruh secara signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket.

3. Pengujiannya menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
(simultan), Diperoleh Fhitung sebesar 133,636 dan Ftabel sebesar 2,311. Sehingga Fhitung

(133,636) >  Ftabel (2,311) berarti H1 diterima maka kualitas Assurance yang terdiri
dari dimensi Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability
berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket.
Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dimensi kualitas Assurance (secara
simultan) yang meliputi Responsiveness, Assurance, Tangible, Empathy, dan
Reliability terhadap Kepuasan Pelanggan di Assalam Hypermarket terbukti
kebenarannya,

4. Berdasarkan hasil analisa GAP menunjukkan bahwa meliputi Responsiveness,
Assurance, Tangible, Empathy, dan Reliability mempunyai besar gap yang positif,
dapat diinterprestasikan bahwa harapan pelanggan Assalam Hypermarket lebih rendah
dibandingkan dengan pelayanan yang diterima pelanggan selama ini. Artinya
pelayanan yang diberikan pihak Assalam Hypermarket sudah lebih baik dengan
pelayanan yang diharapkan pelanggan dilihat dair dimensi Reliability. Ini
menunjukkan tidak ada kesenjangan yang signifikan antara harapan dengan kualitas
pelayanan Assalam Hypermarket.
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Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai
berikut:
1. PT. Assalam Hypermarket diharapkan memperhatikan faktor Responsiveness dengan

menjaga Responsiveness itu aman dan jangan lewat kedaluwarsa.
2. PT. Assalam Hypermarket diharapkan memperhatikan faktor Assurance dengan cara

karyawan dalam melayani atau bertugas selalu bersikap profesional yaitu cepat dan
tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dan tepat dan benar yang diharapkan konsumen.

3. PT. Assalam Hypermarket diharapkan memperhatikan faktor Tangible dengan
memperhatikan kondisi swalayan yang aman.

4. PT. Assalam Hypermarket diharapkan memperhatikan faktor Empathy dengan
memperhatikan Empathy yang dilakukan secara kontinue.

5. PT. Assalam Hypermarket diharapkan memperhatikan faktor Reliability dengan cara
memberikan potongan pada hari-hari tertentu.
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PENGARUH KOMUNIKASI  DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA
PIMPINAN RUMAH SAKIT BRAYAT MINULYA SURAKARTA

Ali Murtanto,
Hj. Istiatin,

Eny Kustiyah.
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Manajeman

Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT
Goals to be achieved in this research is to determine the effect jointly danpelatihan

communication on the performance leadership of Brayat Minulya Hospital Surakarta; to
determine the effect of communication on the performance leadership of Brayat Minulya
Hospital Surakarta, and to determine the effect of training on the performance leadership of
Brayat Minulya Hospital Surakarta.

The method in this study using the employee population Hospital Minulya Brayat
numbered 120 people and sampled the entire population of 60 people. This study used a
questionnaire as a data collection tool. Data analysis using SPSS 22.0 for Windows.Teknik
data analysis used is multiple linear regression analysis which serves to prove the hypothesis
of the study.

The results showed that both simultaneously a positive and significant impact on the
performance of communication and training, sedangan in partial communication and
training and the work safety is positive and significant. Determinant of test results obtained
R2 values of 0.847 (84.7%). The conclusion from this study is there is significant influence
jointly and partial between communication and training on the performance pimpinanRumah
Brayat Minulya Hospital Surakarta

Keywords: Comunications, Training and Performance.

PENDAHULUAN
Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.Pengertian kinerja (prestasi
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pimpinan
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Komunikasi  merupakan peristiwa sosial yang paling dominan terjadi dalam kehidupan
manusia.  Komunikasi berperan sangat penting manakala manusia ingin berinteraksi dengan
manusia lainnya dan terus berkembang menjadi komunikasi  yang sangat modern dan
canggih. Perkembangan dan pentingnya komunikasi  pada saat ini dapat dibuktikan dengan
perangkat-perangkat komunikasi  yang sudah semakin canggih dan relatif sudah menyebar di
setiap lapisan masyarakat. Selain dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi  juga sangat
berperan dalam kehidupan berorganisasi.

Untuk meningkatkan kinerja, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas melalui
fungsi pengembangan. Pengembangan dapat dilaksanakan melalui pelatihan bagi pimpinan
yang merupakan salah satu manusia yang berkualitas dengan sasaran dan tujuan
pegawai.Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki efektivitas kerja pegawai dalam mencapai
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hasil kerja yang ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan melaui peningkatan
pengetahuan, ketrampilan maupun sikap pimpinan itu sendiri terhadap tugasnya.

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan.Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan
segera.Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang
dilakukan.Praktis dan segera, berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan.Umumnya
pelatihan dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu
yang relatif singkat, suatu pelatihan berupaya menyiapkan para pimpinan untuk melakukan
pekerjaan yang dihadapi. (Samsudin 2006 : 110)

Berdasarkan dari latar belakang di atas,  maka penulis berpendapat bahwa layak untuk
meneliti pengaruh komunikasi  dan pelatihan terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat
Minulya Surakartadengan judul Pengaruh Komunikasi  dan Pelatihan Terhadap Kinerja
Pimpinan Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang layak
diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama komunikasi  danpelatihan terhadap

kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh komunikasi  terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat

Minulya Surakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat

Minulya Surakarta?
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain ialah :
1. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama komunikasi  danpelatihan terhadap

kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi  terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat

Minulya Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat

Minulya Surakarta.

LANDASAN TEORI
1. Kinerja

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti
prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.Pengertian
kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses
(Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah
kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang
yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165).Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu
perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler,
2000:41).Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai
oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan
(Mangkunagara, 2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang
secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri,
2005:50)
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2. Komunikasi
Komunikasi  adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang

kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua
pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi  menggunakan media tertentu untuk
merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu
yang diharapkan (Effendy, 2013 : 13). Komunikasi  adalah proses pemindahan pengertian
dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko, 2012 : 30).
Tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi  : pentransferan makna di antara
anggota-anggotanya. Hanya lewat pentransferan makna dari satu orang ke orang lain
informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi  itu lebih dari sekedar
menanamkan makna tetapi harus juga dipahami (Robbins, 2012 : 310).

3. Pelatihan
Menurut Captureasia (2009), pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai

sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untukpenerapan hasil
belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. Pelatihan yang baik memiliki ciri-ciri antara
lain: mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan; diberikan secara
instruksional; obyeknya seseorang atau sekelompok orang; prosesnya mempelajari dan
mempraktekkan dengan menuruti prosedur sehingga menjadi kebiasaan; dan hasilnya
terlihat dengan adanya perubahan, tepatnya perbaikan cara kerja di tempat kerja.

Untuk menghindari terjadinya pemberian suatu pelatihan yang tidak tepatyang akan
berakibat pada penggunaan waktu dan uang perusahan yang sia-sia.maka perlu dilakukan
identifikasi kebutuhan pelatihan . Analisis kebutuhan pelatihan ini berguna sebagai
pondasi bagi keseluruhan upaya pelatihan

METODOLOGI PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta. Penelitian
dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan Juni 2016 hingga Agustus 2016
1. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap bisa mewakili
keseluruhan populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 orang.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
convenience sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada ketersediaan
elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.

3. Metode Analisis Data
a. Uji Instrumen

Uji Instrumen digunakan untuk melihat/ menganalisis kevalidan dan daya tahan
pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner sehingga layak digunakan untuk melakukan
pengambilan data (Sugiyono, 2010; 105). Uji yang digunakan adalah validitas dan
reliabilitas.

b. Uji Asumsi Klasik
Rumus regresi diturunkan dari asumsi-asumsi tertentu,  maka data yang akan
diregresi harus memenuhi asumsi-asumsi regresi untuk mendapatkan nilai estimasi
yang akan bersifat BLUE (Best,  Linear,  Unbiased dan Estimator). Uji asumsi
klasik terdiri dariuji normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan multikolerasi.
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c. Analisis Regresi Berganda
Model penelitian yang diformulasikan bergantung pada teknik analisis data yang
digunakan. Dikarenakan dalam penelitian ini antara variabel bebas, variabel
antara dan variabel terikat terdapat hubungan kausal (sebab akibat),  maka teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (multiple
linear regression).
Adapun model penelitian dirumuskan sebagai berikut :

Y = a + b1X1+ b2X2 + +e   (Sugiyono, 2010:  37)
Keterangan :
Y = Kinerja
a = konstanta
X1 = Komunikasi
X2 = Pelatihan
b1-b2 = koefisien regresi

e = faktor error, yaitu pengaruh variabel lain yang tidak masuk ke dalam
model, tetapi ikut mempengaruhi variabel terikat.

d. Uji Hipotesis
Uji ini terdiri dari uji F, uji t dan Determinasi yang digunakan untuk memberikan
jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Rentabilitas
Dari hasil uji validitas kuesioner diperoleh hasil bahwa item pertanyaan pada masing-

masing variabel semua valid. Semua item pertanyaan dinyatakan valid karena hasil rhitung

lebih besar daripada rtabel. Nilai rtabel untuk kasus ini (derajat kebebasan 5%) adalah 0,195.
Pengujian validitas ini dilakukan pada masing-masing atribut pertanyaan untuk tiap variabel
baik variabel independen maupun variabel dependen

Uji reliabilitas dengan menggunakan Teknik Cronbach Alpha dibantu Software SPSS 22
for Windows.  Pengujian reliabilitas ini dilakukan pada masing-masing variabel baik variabel
maupun variabel dependen . Dari 20 responden tersebut ternyata semua pertanyaan terisi
secara valid. Dari hasil uji validitas kuesioner diperoleh hasil bahwa item pertanyaan pada
masing-masing variabel semua valid. Semua item pertanyaan dinyatakan valid karena hasil
rhitung lebih besar daripada rtabel. Nilai rtabel untuk kasus ini dengan responden sebanyak 20
(derajat kebebasan 5%) adalah 0,444. Pengujian validitas ini dilakukan pada masing-masing
atribut pertanyaan untuk tiap variabel baik variabel independen  (Komunikasi, dan Pelatihan)
maupun variabel dependen  (Kinerja)

Uji Normalitas
Berdasarkan hasil perhitungan uji Kolmogorov Smirnov dapat diketahui bahwa

pelayanan p-value berturut-turut adalah sebesar 0,441; 0,864; dan 0,921. Nilai p-value
ternyata lebih besar dari  (p > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan responden
tentang citra memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas dengan grafik juga
menunjukkan bahwa sebaran data pada penelitian ini adalah normal.
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Uji Hetrokedastisitas

Dari hasil tersebut pada tingkat signifkasi 5 % semua koefisien regresi memiliki nilai hasil t
hitung yang lebih besar dari t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas dalam persamaan

Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,616 pada tabel

statistik dengan menggunakan level of signifikan 5 %, K = 2 dan N = 50 diperoleh dL = 1,354
dan  dU = 1,587.

Karena nilai 2,416 berada di atas batas atas dU dan berada di bawah 4 - dU maka dapat
disimpulkan bahwa regresi yang diteliti telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Multikolineritas

Berdasarkan tabel, nampak bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas
karena nilai VIF < 10 dan Tolerasi > 0,1; serta diperkuat dengan hasil uji koefisien
determinasi yang menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,856 sehingga tidak melebihi 0,9.

Uji Regresi Berganda
Proses pemasukan variabel independen ke dalam model dilakukan dengan metode Enter yaitu
memasukkan semua variabel independen secara serentak ke dalam model tanpa melihat
signifikansinya terhadap model. Dengan program SPSS 22 For Windows diperoleh hasil
sebagai berikut:

Y = 3,226  + 0,286 x1 + 0,634x2

Dari model regresi yang terbentuk tersebut maka diperoleh hubungan antara masing-masing
variabel dengan variabel dependen.

Uji Ketepatan Model (Uji F/Overall Test).
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Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa Fhitung> Ftabel (34,511 > 2,81), maka H0

ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Komunikasi dan Pelatihan secara
bersama-sama terhadap Kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat M<inulya Surakarta.

Uji Ketepatan Parameter (Uji t /t test).
a. Komunikasi

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa thitung> ttabel (2,843> 2,011), maka H0

ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Komunikasi terhadap Kinerja
Pimpinan Rumah sakit Brayat Minulya Surakarta

b. Pelatihan

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil bahwa thitung> ttabel (5,610 > 2,011), maka H0

ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelatihan terhadap Kinerja
Pimpinan Rumah sakit Brayat Minulya Surakarta

Uji Koefisien Determinasi (R2).
Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh semua variabel

independen terhadap variabel dependen yang juga menunjukkan seberapa besar model
mampu menjelaskan keragaman nilai variabel dependen. Dari hasil perhitungan yang
dilakukan dengan analisis statistik terhadap 60 orang responden dengan kuesioner
didapat nilai R2 sebesar 0,856 atau 85,60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
semua variabel independen memiliki kontribusi pengaruh sebesar 85,60% terhadap
Konerja pimpinan atau model yang terbentuk mampu menjelaskan 85,60% keragaman
nilai variabel kinerja pimpinan

KESIMPULAN
1. Hasil pengujian Komunikasi, dan Pelatihan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja

pimpinan yang ditunjukkan dari hasil Uji F sebesar 34,511, sehingga hipotesis pertama
yang menyatakan ada pengaruh secara simultan dan signifikan antara komunikasi dan
pelatihan terhadap kinerja pimpinan Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta

2. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pimpinan, yang
ditunjukkan dari nilai hasil uji t sebesar (2,843), sehingga hipotesis kedua yang
menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi terhadap kinerja
pimpinan terbukti.

3. Pe;atihan berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kinerja pimpinan, yang
ditunjukkan dari nilai hasil uji t sebesar (5,610), sehingga hipotesis ketiga yang
menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan terhadap kinerja
pimpinan terbukti.
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4. Koefisien determinasi pada penelitian ini adalah Square (R2 ) 0,856 dan nilai Adjusted R
Square (Adjusted R2) 0,822, bahwa model yang dipergunakan variabel-variabel bebasnya
memberikan sumbangan positif yaitu sebesar 85,6 % terhadap variabel terikat.  Hal ini
juga berarti bahwa (100% - 85,60%) = 14,4% keragaman nilai variabel komunikasi dan
pelatihan ditentukan oleh variabel-variabel selain yang terdapat dalam model misalnya
variable kompensasi, komunikasi dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pegawai.

SARAN
1. Sebaiknya dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan komunikasi,

karena hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan pelayanan
rumah sakit.

2. Hendaknya pelatihan yang ada dilakukan secara berkesinambungan, karena kemajuan
teknologi kedokteran dan manajemen rumah sakit berkembang dengan sangat cepat.

3. Sebaiknya untuk meningkatkan kinerja, pelatihan yang diadakan untuk pimpinan
dilakukan secara rutin dan terus menerus.
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PENGARUH PELAYANAN, HARGA DAN KUALITAS PRODUK
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN DI CV TRAH SERANG BOYOLALI

Wahyu Putra Gemilang,
Supawi Pawenang,

Eny Kustiyah
Jurusan Manajemen FE Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT
Companies engaged in the field of the product is required to be able to maintaina good
reputation in the eyes of its customers. Good service will facilitate the company's corporate
goal to achieve maximum profit through an increase in the number of buyers by customers
continuously. Regardless of the quality of service the company cannot continue to sustain the
image in the eyes of the customer. The company must maintain a price according to the
quality of the product and always monitor the prices in the market so that's not too expensive
and not too cheap when selling products. The purpose of this research is to find out whether
the service, prices and quality of products take effect simultaneously and partial towards
purchasing decisions in CV Trah Serang Boyolali. The population in this research is the
buyer of the fish CV Trah Serang Boyolali. The sample in this research is the 100
respondents. Sampling techniques in the studyusing a purposive random sampling. Data
collection method using observation, documentation, interviews, questionnaires, studies of
the literature. Technique of data analysis in this study using multiple linear regression, t-test,
F-test, the coefficient of determination. The results showed that there is a positive and
significant influence between the service of purchasing decisions. There is a positive and
significant influence between the price of purchasing decisions . There is a positive and
significant influence between the quality of the products of purchasing decisions.
Keywords: Service, Price, Quality Products and Purchasing Decisions.

ABSTRAK
Perusahaan yang bergerak di bidang produk di tuntut untuk dapat mempertahankan reputasi
yang baik dimata pelanggannya. Pelayanan yang baik akan memudahkan perusahaan
mencapai tujuan perusahaan yaitu mencapai laba yang maksimal melalui peningkatan jumlah
pembeli oleh pelanggan secara terus menerus. Tanpa memperhatikan kualitas pelayanan
perusahaan tidak dapat terus mempertahankan image dimata pelanggan. Perusahaan harus
mempertahankan harga sesuai dengan kualitas produk dan selalu memantau harga di pasaran
supaya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ketika menjual produk.Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan, harga dan kualitas produk berpengaruh secara
simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian di CV Trah Serang Boyolali.Populasi
dalam penelitian ini adalah pembeli ikan CV Trah Serang Boyolali. Sampel dalam penelitian
ini adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
purposive random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan observasi,
dokumentasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antarapelayanan terhadap
keputusan pembelian. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antaraharga terhadap
keputusan pembelian. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikanantara kualitas produk
terhadap keputusan pembelian.
Kata kunci : Pelayanan, Harga, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan usaha dewasa ini telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan
disegala bidang. Melihat kondisi tersebut menyebabkan perusahaan semakin dituntut untuk
mempunyai strategi yang tepat dalam memenuhi target volume penjualan. Mengingat
perkembangan teknologi yang makin dinamis, manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk
bertindak agar tidak kalah bersaing. Menurut Kotler (2003: 34), dalam meningkatkan
persaingan masing-masing perusahaan harus dapat memenangkan persaingan tersebut dengan
menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu
berkembang dan berubah-ubah.

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya kebutuhan pangan
membawa angin segar bagi CV Trah Serang Boyolali yang bergerak di bidang pangan yaitu
pembudidaya ikan dan penjualan ikan segar. Saat ini banyak sekali bermunculan perusahaan
pangan yang menjual berbagai produk dengan bermacam-macam harga, sehingga perusahaan
ini harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik dan produk yang bagus. Bagi CV Trah
Serang Boyolali yang bergerak dibidang pangan dan hal ini merupakan suatu peluang untuk
menguasai pangsa pasar. Salah satu bahan pangan yang sangat digemari masyarakat adalah
ikan segar. Disamping itu selain untuk kebutuhan pangan, ikan segar juga mengandung
banyak protein dan vitamin sehingga masyarakat sangat membutuhkan produk-produk
tersebut untuk menunjang kehidupan yang sehat.

Untuk menghadapi persaingan tersebut maka perusahaan ini harus selalu menciptakan
penemuan-penemuan baru dengan menyesuaikan perkembangan jaman dan keinginan dari
masyarakat agar produknya tetap laku. Keputusan pembelian di pengaruhi oleh kualitas
pelayanan, harga dan kualitas produk. Berdasarkan semakin tingginya permintaan pembeli
dan banyaknya persaingan maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pelayanan, Harga,
dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian  CV Trah Serang Boyolali.
Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka dapat dirumuskan bahwa masalah penelitian adalah
sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan, harga, dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan
pembelian ikan CV Trah Serang Boyolali di Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo
Ikan Segar di Banjarsari?

2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian ikan CV Trah Serang
Boyolali di Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan Segar di Banjarsari?

3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian ikan CV Trah Serang
Boyolali di Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan Segar di Banjarsari?

4. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian ikan CV Trah
Serang Boyolali di Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan Segar di Banjarsari?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan, harga, dan kualitas

produkterhadap keputusan pembelian ikan CV Trah Serang Boyolali dikawasan Pasar
Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan Segar Banjarsari.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayananterhadap keputusan pembelian
ikan CV Trah Serang Boyolali dikawasan Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan
Segar Banjarsari.
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hargaterhadap keputusan pembelian ikan
CV Trah Serang Boyolali dikawasan Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan Segar
Banjarsari.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produkterhadap keputusan
pembelian CV Trah Serang Boyolali dikawasan Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo
Ikan Segar Banjarsari.

METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penlitian
1. Lokasi penelitian dilakukan dikawasan Pasar Nusukan Surakarta dan Pasar Depo Ikan

Segar Banjarsari, karena lokasi pemasaran berada di kawasan tersebut.
2. Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini selama tiga bulan, yaitu bulan April 2016

sampai dengan Juni 2016.
Populasi dan Sampel
1. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah pembeli ikan di CV Trah Serang
Boyolali yang bertempat di depo ikan segar banjar sari dan pasar nusukan Surakarta.
Karena berdasarkan informasi dari penjualanya, rata-rata pembeli setiap harinya berkisar
100 orang.

2. Sampel
Karena populasi yang di teliti tidak diketahui secara pasti jumlahya, maka sampel yang

diteliti dalam penelitian ini diambil berdasarkan rata-rata harian jumlah pembelinya
berjumlah 100 reponden. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah dengan
teknik purposive random sampling

Sumber Data dan Jenis Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari
penyebaran kuesioner. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.
Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Observasi merupakan data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung  di
lokasi penelitian, yaitu dengan mengamati pembeli ikan di CV Trah Serang yang bertempat di
depo ikan segar dan pasar nusukan Surakarta.
Wawancara
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan pemilik perusahaan. Tujuannya
untuk memperkuat analisis.
Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data yang di peroleh langsung dari tempat penelitian. Dalam
penelitian ini berlokasi di Depo Ikan Segar dan Pasar Nusukan Surakarta.
Kuesioner
Peneliti menyebarkan angket disertai jawaban alternatif, untuk itu digunakan skala likert
dengan nilai sebagai berikut :

a. Jawaban Sangat Setuju skor 5
b. Jawaban Setuju skor 4
c. Jawaban Netral skor 3
d. Jawaban Kurang Setuju skor 2
e. Jawaban Sangat Tidak Setuju skor 1
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Studi Pustaka
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang
dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan serta berguna bagi penyusunan
penelitian ini.
Metode Uji Instrumentasi
Uji Validitas

Mencari validitas alat ukur digunakan internal validity, yaitu dengan cara
mengkorelasikan skor item dengan skor total. Perhitungan memakai teknik korelasi product
moment dari person (Saifudin Azwar, 2004: 66) dengan rumus :
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Uji Reliabilitas
Dalam penelitian ini, reliabilitas yang dipakai adalah reliabilitas internal. Reliabilitas

internal diperoleh dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan. Metode ini
menggunakan Cronbrach Alpha > 0,6. Suatu variabel akan semakin reliabel bila koefisien
alfanya semakin mendekati 1 (satu).
Rumus Alpha adalah sebagai berikut :
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Teknik Analisis Data
Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance yang rendah maka akan berakibat pada VIF yang tinggi, dan ini berarti
terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan besarnya VIF lebih besar
dari 10.
Uji Heteroskedastisitas
Dasar analisis adalah (Ghozali. 2009: 69): Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-
point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian menyempit), maka telah terjadi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya.
Uji Normalitas

Keputusan mengenai normal tidaknya penyebaran data dengan cara membandingkan
nilai Sig. dengan taraf signifikansi (α), jika nilai Sig. > α (0,05) maka data dinyatakan normal
Uji Hipotesa

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh antara variabel bebas yaitu
Pelayanan (X1), Harga (X2) dan Kualitas Produk (X3) terhadap variabel terikat yaitu
Keputusan pembelian di CV Trah Serang Boyolali (Y), maka penulis menggunakan analisis
statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions).
Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Pelayanan (X1), Harga
(X2) dan Kualitas Produk (X3) terhadap variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian (Y).
Adapun persamaan dari regresi berganda adalah :
Y = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e
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Uji F
Uji siginifikan simultan (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen.
Uji t

Uji siginifikan parameter individu (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)
Untuk menentukan koefisien determinasi (R²) pada regresi liner sederhana, dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Supawi dan Eny, 2011:51) :

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Analisa Bisnis Penjualan Ikan Cv Trah Serang Boyolali

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakinmeningkatnya kebutuhan pangan
membawaangin segar bagi CV Trah Serang Boyolali yang bergerak di bidang pangan yaitu
pembudidaya ikan dan penjualan ikan segar. Saat ini banyaksekali bermunculan perusahaan
pangan yang menjual berbagai produk dengan bermacam-macam harga, sehingga perusahaan
ini harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik dan produk yang bagus. Bagi CV Trah
Serang Boyolali yang bergerak dibidang pangan dan hal inimerupakan suatu peluang untuk
menguasai pangsapasar. Salah satu bahan pangan yang sangat digemari masyarakat adalah
ikan segar.

Untukmenghadapi persaingan tersebut maka perusahaan ini harus selalumenciptakan
penemuan-penemuan baru dengan menyesuaikan perkembangan jaman dankeinginan dari
masyarakat agar produknya tetap laku.Produk yang ditawarkan oleh perusahaan merupakan
suatu pembentukan dari kualitas pelayanan, harga dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian.
Hasil Pengujian Instrumentasi
Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukurdapat
mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang diukur. Item kuesioner dinyatakan valid
apabila nilai r hitung> r tabel.

Hasil pengujian validitas sebagai berikut :
Uji Validitas Keputusan Pembelian
No rhitung rtable Keputusan

1 0,662 0,361 Valid
2 0,642 0,361 Valid
3 0,693 0,361 Valid
4 0,705 0,361 Valid
5 0,783 0,361 Valid
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Uji Validitas Pelayanan
No rhitung rtable Keputusan
1 0,648 0,361 Valid
2 0,726 0,361 Valid
3 0,630 0,361 Valid
4 0,735 0,361 Valid
5 0,861 0,361 Valid

Uji Validitas Harga
No rhitung rtable Keputusan
1 0,800 0,361 Valid
2 0,853 0,361 Valid
3 0,657 0,361 Valid
4 0,670 0,361 Valid
5 0,741 0,361 Valid

Uji Validitas Kualitas Produk
No rhitung rtable Keputusan
1 0,626 0,361 Valid
2 0,680 0,361 Valid
3 0,665 0,361 Valid
4 0,591 0,361 Valid
5 0,737 0,361 Valid

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur

untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam
penelitian ini menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing
variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Alpha Keterangan
Keputusan pembelian 0,728 0,6 Reliabel
Pelayanan 0,770 0,6 Reliabel
Harga 0,802 0,6 Reliabel
Kualitas produk 0,678 0,6 Reliabel

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai
koefisien alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep
pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya
item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 16 diperoleh hasil seperti

tabel dibawah ini :
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Tabel IV. 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel B Std. Eror thitung Sig
Konstanta 2,870 1,605 1,788 0,077
Pelayanan 0,149 0,072 2,061 0,042

Harga 0,172 0,080 2,146 0,034
Kualitas
Produk 0,528 0,082 6,460 0,000

R 0,748
R Square                    0,560
Fhitung 40,717
Adjusted R square     0,546
Probabilitas F            0,000

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah :
Y = 2,870 + 0,149  X1 + 0,172 X2 + 0,528 X3

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :
a. Nilai konstanta variabel pelayanan, hargadan kualitas produk mempunyai arah

koefisien yang bertanda positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar
2,870.

b. Koefisien regresi variabel pelayanan memberikan nilai positif sebesar 0,149 berarti
bahwa jika pelayanansemakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap, maka
keputusan pembelian akan mengalami peningkatan dengan perbandingan 1: 0,149.

c. Koefisien regresi variabel harga memberikan nilai positif sebesar 0,172 berarti bahwa
jika hargasemakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan
pembelian akan mengalami peningkatan dengan perbandingan 1: 0,172. Nilai ini
paling besar dibanding variabel yang lain. Hal ini berarti bahwa variabel harga
mempengaruhi paling dominan terhadap keputusan pembelian di CV Trah Serang
Boyolali.

d. Koefisien regresi variabel harga memberikan nilai positif sebesar 0,528 berarti bahwa
jika hargasemakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap, maka keputusan
pembelian akan mengalami peningkatan dengan perbandingan 1: 0,528. Nilai ini
paling besar dibanding variabel yang lain. Hal ini berarti bahwa variabel harga
mempengaruhi paling dominan terhadap keputusan pembelian di CV Trah Serang
Boyolali.

Uji Multikolinearitas
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Pelayanan 0,887 1,127 Tidak ada multikolinearitas

Harga 0,640 1,562 Tidak ada multikolinearitas
Kualitas Produk 0,607 1,674 Tidak ada multikolinearitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi
> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi gejala multikollinearitas. Dalam model
penelitian ini baik untuk keputusan pembelian.
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Uji Heterokedastisitas

Uji Normalitas

Uji F
Dari hasil analisis uji F dengan program SPSS, diperoleh hasil Fhitung = 40,717 dan ρ =

0,000, sehingga Fhitung > Ftabel (40,717 > 2,70) dan ρ value < 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho
ditolak berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel pelayanan(X1), harga(X2) dan
kualitas produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y).

Uji t
Hasil Uji t secara Parsial

Variabel Bebas thitung ttabel

Pelayanan 2,061 1,984
Harga 2,146 1,984

Kualitas Produk 6,460 1,984

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS hasil thitung (2,061) >
ttabel (1,984) dengan taraf signifikansi 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang
signifikan pelayananterhadap keputusan pembelian.
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2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS hasil thitung (2,146) <
ttabel (1,984) dengan taraf signifikansi 0,05 maka Ho diterima sehingga tidak ada
pengaruh yang signifikan hargaterhadap keputusan pembelian.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS hasil thitung (6,460) >
ttabel (1,984) dengan taraf signifikansi 0,05 maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang
signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian.

Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Koefisien determinasi ini
digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan
variabel terikatnya.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi bahwa Adjusted R square = 0,546 atau
55 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel independent yaitu pelayanan
(X1), harga (X2) kualitas produk (X3) adalah sebesar 55% sisanya sebesar 45 % dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu perilaku konsumen yang
lain seperti faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan, harga, dan kualitas produk
terhadap keputusan pembelian pada CV Trah Serang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Pelayanan, harga dan kualitas produk secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap keputusan pembelian pada CV Trah Serang.
2. Pelayanan (X1)   berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y)

pada CV Trah Serang.
3. Harga (X2)   berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada

CV Trah Serang.
4. Kualitas Produk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian

(Y) pada CV Trah Serang.
5. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi bahwa Adjusted R square = 0,546 atau

55 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel independent yaitu pelayanan
(X1), harga (X2) kualitas produk (X3) adalah sebesar 55% sisanya sebesar 45 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yaitu perilaku
konsumen yang lain seperti faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor
psikologis.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan diatas di ajukan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Berdasarkan angka dari nilai B untuk bisa meningkatkan pembelian ikan faktor yang

paling penting adalah kualitas produk.Maka sebaiknya perusahaan CV Trah Serang
memberikan pelayanan yang optimal yaitu ramah dan sopan kepada para konsumen agar
konsumen semakin percaya bahwa CV Trah Serang benar-benar dapat dipercaya.
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PENGARUH PERMODALAN, PROMOSI, DAN PRODUK TERHADAP OMSET
PENJUALAN PADA PEDAGANG UMKM

(Studi Kasus  Nasabah Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak
Surakarta)

Aswin Maulana
Jurusan Manajemen FE Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh permodalan, promosi, dan
produk secara bersama-sama terhadap  omzet penjualan pada nasabah BRI, 2) Untuk
mengetahui pengaruh permodalan terhadap omset penjualan pada nasabah BRI. Ngemplak, 3)

Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap omset penjualan pada nasabah BRI
Ngemplak, 4) Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap omset penjualan pada nasabah
BRI Ngemplak.

Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik,
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian
diperoleh : 1) Hasil uji F diperoleh nilai p value 0,000 > 0,05, bahwa permodalan, promosi,
dan produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan. 2) Hasil
Y = 0,237 +  0,409X1 + 0,281X2 + 0,295X3 + e. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa
ketiga variabel bebas permodalan, promosi, dan produk berpengauh positif terhadap omset
penjualan. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap omset penjualan adalah
variabel yang memiliki nilai koefisian regresi paling besar yaitu variabel modal. 3) Dari hasil
uji t diketahui bahwa variabel permodalan, promosi, dan produk berpengauh signifikan
terhadap omset penjualan. 4) Koefisien determinasi didapatkan nilai adjusted R Squares
sebesar 0,776, ini dapat diartikan bahwa omset penjualan dapat dipengaruhi oleh variabel
permodalan, promosi dan produk sebesar 77,6% sedangkan sisanya sebesar 22,4% (100% -
77,6%).

Kata kunci: Permodalan, Promosi, Produk dan Omset Penjualan

PENDAHULUAN

Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sektor Usaha Mikro dan Kecil merupakan sektor yang dianggap potensial dalam menyerap
tenaga kerja di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan begitu banyak yang
tidak bisa disediakan oleh sektor formal, karena memang para pelaku usaha lebih memilih
untuk terjun ke sektor Usaha Mikro dan Kecil karena tidak membutuhkan modal yang terlalu
besar dan teknologi yang digunakan juga sederhana. Hal ini membuat Usaha Mikro dan Kecil
tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor
Usaha Mikro dan Kecil dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai
penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.
Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di
Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka
mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.
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Mengingat Usaha Mikro dan Kecil umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal
dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka
pembangunan Usaha Mikro dan Kecil diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian
nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat jika Usaha Mikro dan
Kecil telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian
nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro dan kecil perlu menjadi prioritas utama
pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di
negara berkembang seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi
dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran,
ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah
perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Usaha Mikro dan Kecil diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan
masalah-masalah tersebut.

Pada saat ini pengembangan Usaha Mikro dan Kecil masih dilanda berbagai hambatan
dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Secara umum
permasalahan utama yang dialami oleh Usaha Mikro dan Kecil ada tiga hal (Suhendar
Sulaeman, 2004), yaitu:

1. Kurang permodalan (modal kerja dan Investasi).
2. Pasar yang sangat bersaing (produsen banyak dan harga jual yang sama atau

mendekati harga pokok produksi.
3. Sulit mendapatkan bahan baku (harganya tinggi dan sulit didapat).

Kondisi tersebut akan sangat menyulitkan Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat
berkembang dengan baik. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan
Usaha mikro dan kecil ini melalui kegiatan promosi. Promosi adalah kegiatan berkomunikasi
yang dilakukan penjual untuk memberi informasi seluas-luasnya kepada calon konsumen,
untuk dapat mempengaruhi keputusan calon konsumen tersebut untuk membeli atau
menggunakan produk yang ditawarkan. Bisa dikatakan promosi adalah bagian ujung tombak
dari penjualan sebuah produk.

Selain itu, tidak kalah pentingnya peranan produk yang akan dijual itu sendiri.Produk
adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,
dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan”
(Philip Kotler dan Gary Armstrong, 2009: 274).Produk yang ditawarkan kepada konsumen
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen/produk dapat berwujud
(tangible) berupa benda, maupun tidak berwujud (intangible) berupa jasa, ide, gagasan.
Sedangkan unsur-unsur dari produk seperti merek, pengemasan, kwalitas dan pemasangan
label.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat
bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2010 hingga triwulan ke I
tahun 2015 jumlah UMKM terus meningkat. Jumlah pelaku UMKM, penyerapan tenaga kerja
pada UMKM, asset pada UMKM, dan omzet pada UMKM juga mengalami peningkatan
setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 jumlah UMKM adalah 67.616 unit usaha kemudian terjadi peningkatan
pada 2011 menjadi 70.222 unit usaha. Berlanjut ditahun 2012 meningkat menjadi 80.583 unit
usaha, pada 2013 menjadi 90.339, dan ditahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 99.681 unit
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usaha dan pada triwulan I tahun 2015 ini jumlah pelaku UMKM meningkat menjadi 101.568.
Jumlah UMKM tersebut berupa produksi/non produksi, pertanian, perdagangan, dan jasa.
Jumlah UMKM terbanyak ada pada bidang perdagangan yaitu sebesar 36.280 dan jumlah
yang paling sedikit perkembangannya adalah pelaku UMKM di bidang jasa yaitu 12.170.

Peningkatan jumlah UMKM di Jawa Tengah diikuti pula oleh peningkatan jumlah tenaga
kerja yang diserap. Tahun 2010 tenaga kerja yang terserap berjumlah 285.335 orang,
kemudian pada 2011 terjadi pertumbuhan menjadi sebesar 293.877 orang. Selanjutnya pada
2012 penyerapan tenaga kerja juga mengalami pertumbuhan menjadi 345.622 orang hingga
ditahun 2013 jumlah tenaga kerja berjumlah 480.508 orang dan hingga tahun 2014 tenaga
kerjanya berjumlah 608.893, dan pada triwulan pertama tahun 2015 ini jumlah tenaga kerja
yang terserap 617.184. Pada setiap tahunnya terjadi peningkatan tenaga kerja seiring dengan
semakin meningkatnya jumlah UMKM.

Hal yang tidak jauh berbeda, asset yang dimiliki UMKM di Jawa Tengah setiap tahun pun
juga mengalami peningkatan. Tahun 2010 asset UMKM berjumlah Rp 4,4 milyar kemudian
pada 2011 mengalami pertumbuhan jumlah asset menjadi Rp 5,2 milyar. Pada 2012 asset
UMKM berjumlah Rp 6,8 milyar. Pertumbuhan tersebut juga terjadi ditahun 2013 yakni
sehingga asset berjumlah Rp 9,6 milyar, pada 2014 asset sudah berjumlah diatas Rp 10
milyar, yakni berkisar Rp 13,9 milyar dan hingga triwulan I tahun 2015 mencapai diatas Rp.
15 milyar.

Demikian pula dengan jumlah omzet UMKM di Jawa Tengah juga terus mengalami
kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan
jumlah asset UMKM. Pada 2010 omzet dari UMKM adalah Rp 10.463 Milyar, tahun 2011
meningkat menjadi Rp 14.476 Milyar. Kemudian pada 2012 kembali terjadi peningkatan
menjadi Rp 18.972 milyar, peningkatan terus terjadi pada 2013 yakni Rp  20.345 Milyar, di
tahun 2014 menjadi Rp 24.587 dan di tahun 2015 Triwulan I  jumlah omset masih berada
pada jumlah  Rp 6.384 Milyar.

Lembaga keuangan juga merupakan salah satu alat untuk melaksanakan pembangunan
dalam bidang ekonomi. Berbagai macam kebutuhan moneter dari sebuah negara diatur dan
dikuasai oleh lembaga keuangan, sehingga keberadaan lembaga keuangan sangatlah vital bagi
sebuah negara. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan non bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan
jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2004:8) Lembaga keuangan non bank memiliki pengertian
hampir sama dengan bank namun kegiatan lebih terbatas jika dibandingkan dengan lembaga
keuangan bank.

Lembaga keuangan jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat pelaku UMKM yang
membutuhkan modal dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Sebagai lembaga penyalur
dana, banyak sekali jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat
pelaku UMKM. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai
salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha para pelaku usaha
Kecil dan Menengah.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan
jasa-jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun
tidak sedikit pula pemberian kredit kepada masyarakat tersebut mengalami kendala
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dikarenakan bank tidak memberikan pinjaman tanpa jaminan serta neraca untung rugi
sementara usaha-usaha kecil maupun koperasi tidak memiliki itu semua.

Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN sudah tidak dapat diragukan lagi dalam
penyaluran dana dibidang mikro, sebagai bidang usaha yang memiliki fungsi sebagai tempat
untuk penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat BRI
sudah memberikan pelayanan hingga ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Peningkatan
penyaluran kredit berhubungan dengan kebutuhan permodalan para pelaku usaha mikro,
promosi, dan produk, diperlukan kajian tentang pengaruh kegiatan tersebut untuk
meningkatkan omset penjualan pelaku usaha mikro kepada nasabah PT. Bank Rakyat
Indoneia Unit Ngemplak Surakarta.

Rumusan Masalah :
1. Apakah permodalan, promosi, dan produk secara bersama-sama berpengaruh

terhadap omset penjualan pada nasabah BRI Ngemplak?
2. Apakah ada pengaruh permodalan terhadap omset penjualan pada nasabah BRI

Ngemplak ?
3. Apakah ada pengaruh promosi terhadap omset penjualan pada nasabah BRI Ngemplak?
4. Apakah ada pengaruh produk terhadap omset penjualan pada nasabah BRI Ngemplak?

Tinjauan Pustaka
a. Omset Penjualan

Omzet merupakan jumlah dan penjualan, yang berarti kegiatan menjual barang
dengan tujuan mencari laba / pendapatan. Menurut Sutamto (1997) penjualan adalah
usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang
telah dihasilkan kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang berdasarkan
harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Chaniago (1998) menjelaskan bahwa omzet penjualan dari keseluruhan
jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang dan jasa dalam kurun
waktu tertentu. Sedangkan Swastha (1998) menyebutkan bahwa omzet penjualan
adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang ditung
secara keseluruhan dan terus menerus. Dari beragam pendapatan mengenai definisi
omzet penjualan maka dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan merupakan
keseluruhan dari jumlah penjualan barang dan jasa dalm kurun waktu tertentu yang
dapat dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Dalam pelaksanaannya menurut Swastha dan Irawan (2001), kegiatan penjualan
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
1) Kondisi dan kemampuan penjual

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa
itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan
pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat menyakinkan kepada
pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.untuk
maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat
berkaitan, yakni:
a) Jenis dan karakteristik barang yang di tawarkan.
b) Harga produk.
c) Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah

penjualan, garansi dan sebagainya.
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2) Kondisi pasar
Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan,
dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi
pasar yang perlu di perhatikan adalah:
a) Jenis pasarnya
b) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya
c) Daya beli

3) Modal
Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum
dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual.
Dalam keadaan ini, penjual harus memperkenalkan barangnya dengan membawa
barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakannya diperlukan adanya sarana
serta usaha seperti alat transportasi, tempat peraga, usaha promosi, dan sebagainya.
Semuanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal.

b. Permodalan
Faktor yang paling penting dalam sebuah proses penjualan adalah modal.

Pengertian modal dalam hal ini bukanlah satu kiasan. Menurut Mubyarto (1994) modal
mempunyai arti yaitu barang apapun yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai
suatu tujuan. Soekartawi (2001) mengelompokkan modal menjadi 2 golongan, yaitu :
1) Barang yang tidak habis dalm sekali produksi . Misalnya, peralatan yang digunakan

dalam berproduksi, yang dihitung biaya perawatannya dan penyusutan selam 1
tahun.

2) Barang yang langsung habis dalam proses produksi.
Para ekonomi juga menggunakan istilah modal untuk semua alat bantu yang

digunakan dalam bidang produksi. Ada kalanya modal dinamakan barang-barang
investasi dan modal demikian terdiri dari (Winardi, 1995) :
1) Mesin-mesin
2) Peralatan
3) Bangunan\fasilitas transportasi
4) Persediaan barang-barang setengah jadi.

Dalam memenuhi atau meningkatkan aspek permodalan selain yang tertera dia
atas, diperlukan tambahan modal usaha dari pihak kedua dalam hal ini adalah peranan
Bank dan lembaga keuangan lainnya selain bank. Berdasarkan Undang-Undang nomor
10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c. Promosi
“Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran
dalam pemasaran” (Basu Swastha DH, 2010: 237). Promosi juga dapat diartikan
sebagai “usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan calon audiens,
sedangkan komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan
audiens” (H. Buchari Alma, 2007: 179).

Berdasarkan promosi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa promosi itu
adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen
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tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian, mendidik,
mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. Promosi merupakan salah satu aspek
yang penting dalam manajemen  pemasaran, karena promosi dapat menimbulkan
rangkaian kegiatan berlanjut  dari perusahaan.

Dasar pengembangan dari kegiatan promosi adalah komunikasi. Oleh karena itu
perusahaan perlu mengkomunikasikan sepeda motor yang ditawarkan pada konsumen,
agar sepeda motor tersebut dapat diketahui, dikenal, diinginkan dan dibeli oleh
konsumen. Dengan adanya promosi ini diharapkan dapat menghadapi persaingan yang
ketat dan dapat meningkatkan penjualan.

“Tujuan utama promosi ialah memberi informasi, menarik perhatian dan
selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan” (Buchari Alma, 2007: 181).
Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi konsumen
mengenai dimana dan bagaimana konsumen membelanjakan pendapatannya.

Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen.
Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur pengeluarannya menjadi
lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia dapat membeli barang yang
lebih murah. Dengan dipasangnya iklan di surat kabar, majalah dan sebagainya, maka
harga surat kabar tersebut bisa terjangkau oleh masyarakat umum. Jika surat kabar tidak
ada penghasilan dari pemasang iklan, maka harga surat kabar tersebut akan memahal.
Sebagai kerugiannya, konsumen dibujuk untuk membeli barang yang kadang-kadang
barang tersebut belum dibutuhkannya, atau belum waktunya ia miliki.

d. Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat
memuaskan keinginan atau kebutuhan” (Philip Kotler dan Gary Armstrong, 2009: 274).
Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran secara
fisik, mereknya, kemasan, kwalitas barang, dan harga.

Produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen/produk dapat berwujud (tangible) berupa benda,
maupun tidak berwujud (intangible) berupa jasa, ide, gagasan. Sedangkan unsur-unsur
dari produk seperti merek, pengemasan, dan pemasangan label. Produk dapat
digolongkan sebagai berikut :
1) Menurut ketahanannya (durability) produk diklasifikasikan menjadi tiga kelompok :

a) Barang tidak tahan lama
Adalah barang konsumsi yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali
penggunaan.

b) Barang tahan lama.
Adalah barang konsumsi yang digunakan selama kurun waktu yang panjang dan
yang bisa tetap bertahan hingga banyak kali penggunaan. Beberapa controh di
antaranya adalah kulkas, mobil, kursi dan kompor.

c) Jasa atau layanan
Adalah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh  di
antaranya adalah pemangkas rambut, pemeriksaan dokter.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian ekploratif yang dilakukan dengan survei. Oleh

karena itu penelitian maka dilakukan survei pada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia
(persero) unit Ngemplak.Populasinya adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia
(persero) unit Ngemplak Surakarta  yang berjumlah 605. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 60 nasabah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini menggunakan convenien random sampling yaitu mengambil sampling dengan cara
acak sederhana.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kuesioner,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisa regresi linier berganda
ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu variasi promosi,
permodalan dan produk terhadap variabel terikat omset penjualan, dengan rumus :
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e (Djarwanto PS, 2009:309) Dimana :
Y = Omset Penjualan
a = Nilai konstan
b1,b2,b3 = Koefisien regresi X1X2X3
X1 = Promosi
X2 = Permodalan
X3 = Produk
e = Error
Uji t untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing atau secara parsial
variabel bebas (promosi, permodalan, dan produk ) terhadap variabel terikat (omset
penjualan).Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent (promosi,
permodalan, dan produk) terhadap variabel dependen (omset penjualan) secara bersama-
sama.  Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk
persentase variabel bebas (promosi, permodalan, dan produk) terhadap variabel terikat
(omzet penjualan), digunakan rumus analisis determinasi (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis regresi linier berganda diperoleh

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constan
t)

.237 1.434 .166 .869

X1 .409 .103 .430 3.967 .000

X2 .281 .104 .274 2.713 .009

X3 .295 .113 .264 2.613 .012

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data primer diolah.
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Dari tabel di atas diperoleh persamaan Y = 0,237 +  0,409X1 + 0,281X2 + 0,295X3

+ e.
Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
a= 0,237 artinya  apabila  permodalan (X1), promosi (X2), dan produk (X3) sama

dengan 0 (nol) atau konstan, maka omset penjualan (Y) sebesar 0,237.
b1 = 0,409  artinya  apabila permodalan(X1) meningkat sebesar satu satuan, maka

omset penjualan (Y) meningkat sebesar 0,409 dengan asumsi promosi (X2),
dan produk (X3) dianggap tetap.

b2 = 0,281  artinya  apabila promosi(X2) meningkat sebesar satu satuan, maka
omset penjualan (Y) meningkat sebesar 0,281 dengan asumsi permodalan (X1),
dan produk (X3) dianggap tetap.

b3 = 0,295  artinya  apabila produk (X3) meningkat sebesar satu satuan, maka
omset penjualan (Y) meningkat sebesar 0,295 dengan asumsi permodalan (X1),
dan promosi (X2) dianggap tetap.

Dari persamaan tersebut diketahui bahwa seluruh variabel permodalan, promosi
dan produk berpengaruh positif terhadap omset penjualan pedagang UMKM yang
terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak Surakarta. Variabel yang paling dominan
pengaruhnya adalah variabel permodelan karena memiliki koefisien regresi yang
paling tinggi yaitu 0,409.

1) Uji F diketahui :
Hasil Uji F
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regressi
on

162.902 3 54.301 68.981 .000a

Residual 44.082 56 .787

Total 206.983 59

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y
Sumber: Data primer diolah.

Dari tabel di atas besarnya  p-value 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho
ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan permodalan (X1), promosi (X2), dan
produk (X3) secara bersama-sama terhadap omset penjualan (Y). Maka variabel
permodalan, promosi dan produk berpengaruh signifikan secara bersama-sama
terhadap omset penjualan pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit
Ngemplak Surakarta.

2) Uji t
a) Hasil uji t nilai hasil perhitungan model regresi pada variabel permodalan (X1)

diperoleh nilai p-value 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak.  berarti
X1 (permodalan) berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (omset
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penjualan). Maka variabel permodalan berpengaruh signifikan terhadap omset
penjualan pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak
Surakarta.

b) Hasil uji t nilai hasil perhitungan model regresi pada variabel promosi (X2)
diperoleh n nilai p-value 0,009 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak.
berarti X2 (promosi) berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (omset
penjualan). Maka variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap omset
penjualan pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak
Surakarta.

c) Hasil uji t nilai hasil perhitungan model regresi pada variabel produk (X3)
diperoleh nilai p-value 0,012 < 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak.  berarti
X3 (produk) berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (omset penjualan).
Maka variabel produk berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan
pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak Surakarta.

3). Dari koefisien determinasi diketahui bahwa :
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .887a .787 .776 .887

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Sumber : data primer diolah

Dari hasil perhitungan dengan program SPSS versi 16.0 diperoleh nilai Adjusted R
Square (R²) sebesar 0,776. Berarti variabel permodalan (X1), promosi (X2), dan
produk (X3)mempunyai sumbangan terhadap omset penjualan (Y)  sebesar 77,6%,
sedangkan sisanya 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan
Permodalan merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap omset

penjualan. Hal itu berarti bahwa semakin meningkat permodalan maka akan membuat
omset penjualan pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak Surakarta
juga meningkat. Permodalan akan membuat pedagang UMKM lebih mudah
mengembangkan usahanya sehingga dengan sendirinya omset penjualan perusahaan
juga meningkat.

Dari hasil penelitian variabel promosi diketahui promosi berpengaruh signifikan
terhadap omset penjualan, ini berarti omset penjualan meningkat, apabila perusahaan
meningkatkan promosi. Hasil peningkatan tersebut dirasa cukup baik, karena mengingat
promosi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempengaruhi konsumen dalam
melakukan pembelian produk. Sehubungan dengan fungsi promosi yang sangat besar
dalam mempengaruhi omset penjualan dkarena konsumen melakukan pembelian, maka
langkah pedagang UMKM yang terdaftar di PT BRI Unit Ngempolak Surakarta,
memberikan perhatian yang lebih pada faktor promosi tersebut, dengan tujuan agar
omsetpenjualan dan pendapatan terus meningkat.
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Variabel produk dalam penelitian ini juga berpengaruh signifikan terhadap
omset penjualan, dimana itu menunjukkan bahwa semakin baik produk maka akan
membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli produk sehingga nantinya akan
membuat omset perusahaan meningkat. Faktor produk ditentukan oleh kualitas  maka
hendaknya pihak pedagang UMKM yang terdaftar di PT BRI Unit Ngemplak Surakarta
tetap menyediakan produk berkualitas  dan menjaga kestabilan serta meningkatkan
kualitas produkyang dijual. Hal ini bertujuan agar volume penjualan dan omset
penjualan dapat meningkat.

KESIMPULAN
Variabel permodalan, promosi dan produk berpengaruh signifikan secara terhadap omset
penjualan pedagang UMKM yang terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak Surakarta baik
secara bersama-sama dan parsial. Besarnya omset penjualanpedagang UMKM yang
terdaftar di PT. BRI Unit Ngemplak Surakarta sebesar 77,6% dipengaruhi oleh variabel
permodalan, promosi dan produk.
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ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), EARNING ABILITY
(BOPO), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), NET INTEREST MARGIN (NIM) DAN

NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA)
(Studi Kasus pada Bank Umum Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2011-2015)

Anissa Endar Puspita
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT

This study is conducted to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR),
Operating Expenses to Operating Income (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest
Margin (NIM) and Non-Performing Loan (NPL) either partially or simultaneously on the
State-owned Commercial Bank listed on the Stock Exchange period 2011-2015.

The model used is the multiple linear regression. The populations which also samples in
this research are the State-owned Commercial Bank listed on Indonesia Stock Exchange
2011-2015 period. The sampling method used is purposive sampling. The data is collected
from Indonesia Directory Exchange (IDX) year of 2011-2015, and obtained four samples of
State-owned commercial banks. The analysis in this study using normality test, classic
assumption test and regression with the provisions of the 95% confidence level.

The results obtained after testing are ROA = 6661-0028 CAR - BOPO 0003 - 0070 NIM
LDR + 0.417 - 0.143 NPL. Hypothesis testing and the study showed that the CAR, ROA, LDR
and NPL simultaneously affect the ROA. While partially using t-test showed that the CAR,
ROA and NPL affect significantly negative to ROA, and LDR affects significantly negative to
ROA. While NIM impact positive on ROA significantly. The determination test showed that
98.4% of ROA variation can be explained by the five independent variables, while the rest is
explained by other causes outside the model.

Key words: Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin
(NIM), Non Performing Loan (NPL), dan Return On Asset (ROA).

ABSTRAK

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio
(LDR), Net Interest Margin (NIM) dan Non Performing Loan (NPL) baik secara parsial
maupun simultan pada Bank Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia
periode 2011-2015.

Model yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda. Populasi yang juga
merupakan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Milik Negara (Persero) yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Data yang dibutuhkan diambil dari Indonesia
Directory Exchange (IDX) tahun 2011-2015 yang diperoleh jumlah sampel 4Bank Umum
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Milik Negara. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik
dan regresi dengan ketentuan tingkat kepercayaan 95 %.

Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil ROA = 6.661- 0.028 CAR – 0.003 BOPO -
0.070 LDR + 0.417 NIM – 0.143 NPL. Pada pengujian hipotesis dan pembahasan
menunjukkan hasil bahwa CAR, BOPO, LDR dan NPL secara simultan berpengaruh terhadap
ROA. Sedangkan secara parsial menggunakan uji-t diperoleh hasil bahwa CAR, BOPO dan
NPL berpengaruh negatif namuntidak signifikan terhadap ROA, serta LDR berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara NIM berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa 98.4 %. Variasi ROA yang bisa
dijelaskan oleh kelima variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab
lain diluar model.

Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Earning Ability (BOPO), Loan to Deposit
Ratio (LDR),Net Interest Margin (NIM),Non Performing Loan (NPL), dan
Return On Asset (ROA).

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kinerja
perbankan, hal ini disebabkan karena perbankan yang berfungsi sebagai lembaga
intermediary (perantara) antara pihak-pihak yang mempunyai dana (surplus unit) dengan
pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), yang memiliki peran strategi untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL
(Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Aspek capital (permodalan) meliputi
CAR, aspek assets meliputi NPL, aspek earning melipuri ROA, BOPO dan NIM, aspek
likuiditas meliputi LDR. Aspek-aspek tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio
keuangan sehingga dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu
bank. Return on Assets (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh
earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Tujuan
utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. ROA penting
bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam
menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas
merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan
efisien. Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan
income. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang
dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset
(Dendawijaya, 2005:120).

Dalam mencapai keuntungan yang maksimal dari kegiatan operasinya, bank perlu
memperhatikan segi kecukupan modal bank. Bank sebaiknya dapat memenuhi suatu
ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang pada dasarnya merupakan suatu
ukuran modal bank yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank dapat beroperasi secara
baik atau prudent (Taswan, 2006:79). Istilah ini biasa disebut Capital Adequacy Ratio (CAR).
CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung
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risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana
modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank,
seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, CARadalah rasio
kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva
yang mengandung atau menghasilkan risiko, misal kredit yang diberikan (Dendawijaya,
2005:122)

Selain masalah CAR yang dialami oleh perbankan di Indonesia, masalah yang tidak
kalah peliknya adalah tentang efisiensi yang berkaitan dengan kegiatan operasional
perbankan. Efisiensi operasional merupakan masalah yang kompleks dimana setiap
perusahan perbankan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada
nasabah, namun pada saat yang sama bank harus berupaya untuk beroperasi dengan efisien.
Kompetisi di industri perbankan bagaimanapun juga dapat menurunkan tingkat profitabilitas
masing-masing bank, dan apabila tingkat profitabilitas ini rendah maka akan dapat
mengakibatkan bank akan mengalami kerugian yang cukup berarti dan ini tentunya dapat
mengancam kelangsungan hidup usaha perbankan. Indikator efisiensi operasional yang lazim
digunakan adalah BOPO (rasio biaya operasional dengan pendapatan operasional). BOPO
adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya
operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam
melakukan kegiatan operasionalnya.(Dendawijaya, 2005:121).

Masalah yang sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan tajam yang
tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidak efisienan manajemen yang berakibat pada
pendapatan dan munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan laba.
Kredit bermasalah akan mempengaruhi permodalan yang juga dapat menyebabkan bank
mengalami masalah likuiditas. Pertumbuhan kredit yang belum optimal tercermin dari angka-
angka LDR (Loan to Deposit Ratio). Menurut Dendawijaya (2005: 118), LDR adalah rasio
antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.
Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank.

Dalam mencapai keuntungan yang maksimal selalu ada risiko yang sepadan, semakin
tinggi keuntungannya semakin besar risiko yang dihadapi yang dalam perbankan sangat
dipengaruhi oleh besarnya suku bunga. Peningkatan keuntungan dalam kaitannya dengan
perubahan suku bunga sering disebut NetInterest Margin (NIM), yaitu selisih pendapatan
bunga dengan biaya bunga (Ponco, 2008).

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung resiko yaitu berupa
tidaklancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut kredit bermasalah (Non
Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank. Peningkatan Non Performing
Loan (NPL) yang dialami perbankan juga akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran
kredit. Banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank yang dapat
dilihat dari angka Capital Adequacy Ratio (CAR).

METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  untuk  semua

variabel, yaitu Return  on  Assets (ROA), Capital  Adequacy  Ratio (CAR),  Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasioanl (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR), Net
Interest Margin (NIM) dan Non Performing Loan (NPL) pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Asnawi (2009: 155), data sekunder (secondary)
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait dan/atau pihak lain), karena sudah
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tersedia. Data sekunder ini diperoleh dengan metode pengamatan rasio-rasio keuangan dari
IDX (Indonesia Directory Exchange) selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Penelitian ini populasi yang sekaligus sebagai sampel adalah Bank Umum Milik Negara
(Persero) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu (tahun 2011-2015),
yaitu ada 4 perusahaan perbankan.

Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode
pengumpulan data menggunakan cara non participant observation. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi.

Uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan
uji autokorelasi. Teknik analisis data dengan koefisien determinasi koefisien determinasi, uji
t, uji F dan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis yang dilakukan terhadap Bank Umum Milik Negara (Persero) yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  mengenai pengaruh CAR, BOPO, LDR, NIM dan NPL
terhadap ROA (Return On Asset). Pengaruh CAR terhadap ROA pengaruhnya negatif dan
tidak signifikan  terhadap ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero)
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya semakin turun CAR berakibat pada semakin
menurun ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Pengaruh BOPO terhadap ROA pengaruhnya negatif dan tidak
signifikan  terhadap ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya semakin turun  BOPO berakibat pada semakin
menurun ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Pengaruh LDR terhadap ROA pengaruhnya negatif dan  signifikan
terhadap ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Artinya semakin turun LDR berakibat pada semakin menurun ROA
(Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Pengaruh NPM terhadap ROA pengaruhnya positif dan  signifikan  terhadap ROA
(Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Artinya semakin turun NPM berakibat pada semakin menurun ROA (Return On
Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengaruh NPL terhadap ROA pengaruhnya negatif dan tidak signifikan  terhadap ROA
(Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Artinya semakin turun NPL berakibat pada semakin menurun ROA (Return On
Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh signifikan secara bersama-sama ROA dilihat dari variabel CAR, BOPO, LDR,
NIM dan NPL terhadap ROA (Return On Asset) F hitung sebesar 238,441 sedangkan F tabel
mempunyai nilai sebesar 2,71 karena F hitung lebih besar dari F tabel (238,441 > 2,71), atau
dilihat dari nilai sig. = 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa
ROA dilihat dari variabel CAR, BOPO, LDR, NIM dan NPL secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara
(Persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Besarnya pengaruh sebesar 94,4% yang
ditunjukkan dengan persamaan regresi Y =  6,661 – 0,028X1 - 0,003X2 - 0,070X3+ 0,413X4-
0,143X5 +e, yang diinterpretasikan variabel CAR (X1), BOPO (X2), LDR (X3) dan NPL (X5)
pengaruhnya negatif terhadap ROA pengaruh variabel NIM (X4) berpengaruh positif terhadap
ROA (Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
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SIMPULAN DAN SARAN
Analisis terhadap pengaruh variabel CAR, BOPO dan NPL diketahui tidak berpengaruh

signifikan terhadap ROA. Variabel LDR dan NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA
(Return On Asset) pada Bank Umum Milik Negara (Persero) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) yang
mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA, maka  Bank Umum Milik Negarayang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia perlu untuk meningkatkan kecukupan modal dengan
mempertahankan posisi modal terhadap hutangnya tentu saja dengan meningkatkan modal
dan menekan hutang.

Penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO yang mempunyai pengaruh negatif
terhadap ROA, maka pada Bank Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
perlu meningkatkan lagi efisiensinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel LDR mempunyai pengaruh negatif
terhadap ROA , maka Bank Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
harus dapat meningkatkan kredit dengan optimalisasi kegiatan kredit bank pada nasabah baru
dan memperluas jangkauan kreditnya.

Variabel NIM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA , maka Bank
Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu tetap mempertahankan
NIM bank agar dapat meningkatkan kinerjanya.

Hasil penelitian NPL mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap ROA ,
maka Bank Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah tepat  oleh
karena itu NPL tidak perlu ditingkatkan.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the debt to equity ratio (leverage), profitability,
audit opinion and company size significantly influence the timeliness of financial reporting
(timeliness) at the manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. Results of
regression analysis found variable leverage, profitability, positive impact audit opinion on
the timeliness of financial reporting, the variable firm size negatively affects the timeliness of
reporting keuangan.Variabel leverage, profitability, and company size does not significantly
influence the timeliness of financial reporting while variable affect the audit opinion
significantly to the timeliness of financial reporting. But together all of the variables have a
significant effect. The amount of the timeliness of financial reporting of companies listed on
the Stock Exchange in 2014 can be explained by the variable leverage, profitability, audit
opinion and the size of the company amounted to 27.5%.

Key word: Good Corporate Governance and Timelines

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui debt to equity ratio (leverage), profitabilitas,
opini audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan (timeliness) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis regresi diketahui variabel leverage, profitabilitas, opini
audit pengaruhnya positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan,variabel ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.Variabel
leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan variabel opini audit berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun secara bersama-sama semua variabel
berpengaruh signifikan. Besarnya ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 dapat dijelaskan oleh variabel leverage,
profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan sebesar 27,5%.

Kata kunci: Good Corporate Governancedan Timelines
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PENDAHULUAN
Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin untuk

menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat di dalamnya, sehingga keputusan-
keputusan ekonomis dapat segera diambil. Relevansi adalah kemampuan informasi untuk
membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai
dapat dengan mudah menentukan pilihan. Salah satu aspek pendukung relevansi adalah
ketepatwaktuan (timeliness) selain nilai prediktif (predictive value) dan nilai balikan
(feedback value) . Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila
informasi yang  dikandungnya  disediakan  tepat  waktu  bagi  pembuat. Salah satu faktor
yang mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan adalah Good Corporate Governance.

Perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik,
seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip GCG antara lain keadilan (fairness), transparansi
(transparency), akuntabilitas (accountability) dan responsibilitas (responsibility). (Arief &
Bambang, 2007) menyatakan bahwa keempat komponen tersebut penting karena penerapan
prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara mudah diakses dan
dipahami oleh orang yang berkepentingan.

KAJIAN TEORI
Menurut (FCGI, 2002) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern
dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata
lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. (Maksum, 2005)
menyimpulkan bahwa corporate governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tatanan yang baik, adil, dan
transparan diantara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder)
dalam perusahaan. Upaya penerapan good corporate governance ditujukan untuk mendorong
optimalisasi alokasi atau pemanfaatan sumber daya perusahaan agar kesejahterahan pemilik
perusahaan terjaga.

Debt to Equity Ratio (Leverage) dapat diartikan penggunaan asset dan sumber dana
perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial
pemegang saham. Leverage terdiri dari operating leverage dan financial leverage. Operating
leverage merupakan ukuran dari biaya-biaya tetap dalam struktur operasi suatu perusahaan.
Operating leverage yang tinggi memperbesar perubahan laba, sehingga meningkatkan
ketidakstabilan laba. Financial leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber
dana yang menimbulkan beban tetap (Suad, 2008). Financial leverage dapat diartikan juga
sebagai penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang yang memiliki biaya tetap
dengan maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Hilmi dan Saiful Ali,
2008).

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
atau laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula
kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Profitabilitas juga merupakan
suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan
yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Menurut (Hugh, 1975) menyatakan
perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan
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keuangannya sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditor
menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya penyerahan
terlambat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan
menyebabkan kecenderungan untuk semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangannya,
karena tingkat profitabilitas yang tinggi merupakan berita bagus (good news) bagi perusahaan
dimana akan dikabarkan lebih cepat kepada para penggunanya. (Brigham, 2001) mengatakan
bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan
hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk
membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal.

Sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh IAI, auditor
diharuskan menyampaikan kepada pemakai laporannya mengenai informasi penting yang
menurut auditor perlu diungkapkan (standar pelaporan). Dalam melaksanakan tugasnya (audit
laporan keuangan), auditor bertanggungjawab membuat laporan audit menurut (Ira, 2012).
Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk
menyatakan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,
perubahan ekuitas, dan arus kas yang sesuai dengan standart prinsip akuntansi berlaku umum
di Indonesia menurut (Standart Profesional Akuntansi Publik SA seksi 110) .

Ukuran perusahaan adalah total asset yang dimiliki perusahaan. Pengelompokan
perusahaan atas dasar skala operasi (yang menggambarkan keseluruhan besar dan kecil) dapat
dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan investasi.
Untuk dapat menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan, dapat digunakan berbagai
dasar pengukuran. Dasar pengukurannya antara lain total nilai aktiva, total penjualan,
kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Tolak ukur yang menunjukkan besar
kecilnya suatu perusahaan antara lain total jumlah, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva
atau kapitalisasi pasar yang likuiditasnya mantap, sehingga diharapkan mampu memperoleh
tingkat profitabilitas yang tinggi dan perusahaan tersebut dapat dengan mudah masuk ke
dalam pasar modal untuk memperoleh kebutuhan dana.
Perusahaan yang mempunyai size (ukuran) lebih besar mempunyai return yang lebih
kecil sedangkan perusahaan yang memiliki size yang lebih kecil mempunyai return yang
lebih besar, oleh karena itu jika seseorang mempertimbangkan size effect dalam return
saham mereka akan mengarah pada small firm. Semakin besar suatu perusahaan maka
informasi mengenai perusahaan tersebut menjadi semakin banyak dan semakin kecil
untuk memperoleh return (Sawiji, 2004).

Penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap ketepatan
waktu pelaporan keuangan telah dilakukan. Penelitian (Nurmaida, 2014) menemukan bahwa
timeliness dipengaruhi oleh komisaris independen, reputasi kantor akuntan publik dan audit
delay, sedangkan opini auditor dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan. Dalam penelitiannya (Aida, 2009) menambahkan bahwa hanya ukuran
perusahaan yang berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangakan umur
perusahaan, likuiditas,extraodinary items dan contigencies tidak mempengaruhi ketepatan
waktu pelaporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan (Magdalena, 2012)
menemukan bahwa hanya DER dan profitabilitas yang mempengaruhi ketepatan waktu
pelaporan keuangan, namun struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan opini auditor tidak
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dengan berdasarkan pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti
pengaruh Good Corporate Governance yang  diukur dengan variabel DER, Profitabilitas,
Opini Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap ketepatan pelaporan keuangan perusahaan.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif ini  dilakukan

dengan analisis pengolahan data dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang nilai Debt to Equity Ratio
(leverage), profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan dalam memprediksi ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang go public yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Fokus penelitian pada satu prinsip Good Corporate Governance
(GCG) pada laporan keuangan tahun 2014 dan pengumpulan data dilakukan hanya satu kali.

Penelitian  ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh
secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder ini misalnya dicari melalui data
dokumentasi yang telah dibukukan oleh perusahaan yang diteliti, buku-buku, majalah,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Arsyad, 2002).

Populasi yang digunakan sebagai sample frame penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang telah go public di Indonesia
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang
diharapkan memiliki karakteristik yang mewakili populasinya. Sampel perusahaan yang
digunakan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling dimana sampel yang dipilih
sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebanyak 34 perusahaan dengan
pembatasan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report)
untuk tahun 2014.

2. Menampilkan data tanggal opini auditor atau tanggal surat pertanggungjawaban
manajemen untuk tahun 2014.

3. Menampilkan laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis
good corporate governance perusahaan yang mempengaruhi ketepatan waktu
pelaporan keuangan untuk tahun 2014.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi
yaitu dengan menggunakan referensi dari Indonesian Capital Market Directory terhadap
Laporan Keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2014.

Variabel ini diukur dengan dummy variabel yaitu berdasarkan ketapatan pelaporan
keuangan tersebut. Penulis memberikan angka 1 jika perusahaan tepat melaporakan
keuangannya, dan 0 jika tidak tepat dalam melaporkan keuangannya.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data uji asumsi klasik yang terdiri dari :
1. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model analisa variabel

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal  atau tidak.
Uji Normalitas menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov, dengan uji ini dapat
diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila sesuai dengan
kriteria : Asym Sig (2-tailed) > kriteria signifikan (p-value) 0,05, maka data tersebut
berdistribusi normal dari sebaliknya.

2. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya
korelasi antara variabel independen. Aturan yang digunakan untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance value and variance
inflation factor (VIF), jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau nilai VIF dibawah
10 berarti terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2007).
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3. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidakpastian varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode
yang dapat digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah Glejser. Nilai thitung

absolut residual terletak antara ttabel dengan df (n-1-k) dengan tingkat signifikan 0,05,
maka terjadi heterokedastisitas (Gujarati, 2001).

4. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada keadaan di mana faktor
pengganggu  pada model regresi berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode
sebelumnya. Metode yang digunakan adalah analisis Runs test. Suatu model lolos uji
autokorelasi apabila p value > 0,05; sebaliknya apabila p value ≤ 0,05, maka terjadi
autokorelasi.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji hipotesa yang terdiri dari :
1. Model regresi linier berganda, analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh

antara variabel bebas yaitu debt to equity ratio (leverage) , profitabilitas, opini audit
dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat ketepatan waktu pelaporan keuangan
(timeliness) , dengan rumus :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b3X4 + e (Djarwanto, 2000)

2. Uji F ini untuk menguji model, apakah model yang digunakan untuk menguji
pengaruh variabel debt to equity ratio (leverage) , profitabilitas, opini audit dan
ukuran perusahaan terhadap variabel terikat ketepatan waktu pelaporan keuangan
(timeliness) sudah tepat atau tidak.

3. Uji t ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing atau secara
parsial variabel bebas debt to equity ratio (leverage) , profitabilitas, opini audit dan
ukuran perusahaan terhadap variabel terikat ketepatan waktu pelaporan keuangan
(timeliness).

4. Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk
persentase variabel bebas (debt to equity ratio (leverage), profitabilitas, opini audit
dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat ketepatan waktu pelaporan
keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Uji Normalitas

Hasil asumsi klasik dengan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov
yaitu :

Tabel 1.
Hasil Uji Normalitas

Ket Asymp. Sig.
(2-tailed)

α Keterangan

Uji (K-S) 0,063 0,05 Berdistribusi normal

Hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Asimp.Sig (2-tailed) =
0,063 lebih besar dari α= 0,05 (Asimp.Sig (2-tailed) = 0,063> α = 0,05). Hasil uji
normalitas dapat diketahui bahwa bila Asimp.sig (2-tailed)> kriteria signifikan (p-
value) 0,05, ini membuktikan bahwa variabel berdistribusi normal sehingga dapat
digunakan sebagai penelitian.

b. Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil multikolinieritas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.
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Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Colinierity Statistic Keterangan

Tolerance VIF
X1

X2

X3

X4

0,977
0,989
0,989
0,979

1,023
1,011
1,011
1,021

Tidak terjadi Multikolinieritas
Tidak terjadi Multikolinieritas
Tidak terjadi Multikolinieritas
Tidak terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan hasil analisa data di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel
tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil
dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka model dapat dikatakan
terbebas  dari multikolinirietas. Hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan
bahwa semua variabel terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas akan terjadi apabila varian residual tidak

konstan atau berubah-ubah seiring dengan berubahnya nilai variabel independen.
Ada tidaknya heteroskedastisitas pada data penelitian perlu dilakukan pengujian
dengan Glejser yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Sig. α Keterangan
X1

X2

X3

X4

0,459
0,835
0,107
0,593

0,05
0,05
0,05
0,05

Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian di
atas memiliki nilai Sign. > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi merupakan penguijian "korelasi" antara anggota serangkaian
observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk mendeteksi autokorelasi adalah
dengan menggunakan Run Test dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Ket Asymp. Sig.
(2-tailed)

α Keterangan

Run Test 0,601 0,05 Tidak terjadi autorelasi
Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui bahwa p value sebesar
0,601 >  0,05, ini membuktikan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat
digunakan sebagai data penelitian.

2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel independen
(leverage, profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan) terhadap variabel
dependen (ketepatan waktu pelaporan keuangan). Hasil analisis dengan SPSS versi
16 diperoleh hasil berikut :

Tabel 5.
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Hasil Perhitungan Regresi

Model

Unstandardized Coefficients

B Std. Error

1 (Constant) -3.397 1.355

X1 .002 .036

X2 .002 .005

X3 .853 .273

X4 -9.47 .000
Hasil komputerisasi tersebut diperoleh model persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut :
Y = -3,397+0,002X1 + 0,002X2+0,853X3–9,47X4+e
Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut :
a = -3,397 adalah negatif artinya apabila leverage, profitabilitas, opini audit

dan ukuran perusahaan ditingkatkan 1 satuan perubahan ketepatan
waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI tahun 2014 akan sebesar -3,397 satu satuan.

b1 = 0,002 adalah positif artinya apabila variabel  leverage ditingkatkan satu
satuan, maka prediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sebesar
0,002 dengan asumsi variabel lain tetap.

b2 = 0,002 adalah positif artinya variabel profitabilitas ditingkatkan satu
satuan, maka prediksi ketepatan waktu pelaporan keuangan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 akan
sebesar 0.002 dengan asumsi variabel lain  tetap.

b3 = 0,853 adalah positif artinya variabel opini audit ditingkatkan satu satuan,
maka prediksi ketepatan waktu pelaporan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2014 sebesar 0,853 dengan asumsi
variabel lain tetap.

b4 = -0,947 adalah negatif artinya variabel ukuran perusahaan ditingkatkan
satu satuan, maka prediksi ketepatan waktu pelaporan keuasangan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sebesar -
0,947 dengan asumsi variabel lain tetap.

b. Uji model
Uji model dengan F test untuk menguji signifikan pengaruh bersama-sama

variabel leverage, profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan terhadap
variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil tersebut disajikan dalam tabel
di bawah ini :

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Uji F

Ket Fhitung Ftabel Sig. α Keterangan
Uji F 2,755 2,70 0,047 0,05 Berpengaruh  signifikan

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa hasil nilaiF hitung sebesar 2,755
sedangkan F tabel mempunyai nilai sebesar 2,70 karena F hitung lebih besar dari F
tabel (2,755> 2,70), atau dilihat dari nilai sig. = 0,047 < 0,05 maka Ho ditolak
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sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage, profitabilitas, opini audit dan ukuran
perusahaan  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014.

c. Uji t
Pengujian t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing

variabel leverage, profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil perhitungan komputerisasi dengan
program SPSS adalah sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis Debt to Equity Ratio (Leverange) dari hasil olah data dengan
program SPSS versi 16, sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Uji t H1

Ket thitung ttabel Sig. Α Keterangan
H1 -0,020 2,048 0,984 0,05 Tidak Signifikan

Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel leverage adalah
sebesar -0,020 lebih besar dari tabel sebesar -2,048 (thitung = -0,020 > ttabel = -
2,048) dengan nilai sig 0,984 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti
leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014.

Pengujian Hipotesis Profitabilitas dari hasil olah data dengan program SPSS versi
16, sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji t H2

Ket thitung ttabel Sig. α Keterangan
H2 0,432 2,048 0.669 0,05 Tidak Signifikan

Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel profitabilitas
adalah sebesar 0,432 lebih kecil dari tabel sebesar 2,048 (thitung = 0,432 < ttabel =
2,048) dengan nilai sig 0,669 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014.

Pengujian Hipotesis Opini Audit dari hasil olah data dengan program SPSS versi
16, sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Uji t H3

Ket thitung ttabel Sig. α Keterangan
H3 3,125 2,048 0.004 0,05 Signifikan

Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel opini audit adalah
sebesar 3,125 ebih besar dari tabel sebesar 2,048 (thitung = 3,125> ttabel = 2,048)
dengan nilai sig 0,004 < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima berarti opini audit
berpengaruh signifikan  terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014.

Pengujian Hipotesis Ukuran Perusahaan dari hasil olah data dengan program SPSS
versi 16, sebagai berikut:
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Tabel 10.
Hasil Uji t  H4

Ket thitung ttabel Sig. α Keterangan
H4 -1,048 -2,048 0.303 0,05 Tidak Signifikan

Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel ukuran
perusahaan adalah sebesar -1,048 lebih besar dari tabel sebesar -2,0248 (thitung = -
1,048 > ttabel = -2,048) dengan nilai sig 0,303 > 0,05, maka Ho ditolak Ha
diterima berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2014.

d. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi untuk mencari besarnya pengaruh variabel leverage,
profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan dalam bentuk prosentase. Hasil perhitungan koefisien
determinasi  ( R2) yang telah diolah dengan program SPSS versi 16 sebagai berikut:

Tabel 11.
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .525a .275 .175 .373

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1
Hasil perhitungan SPSS uji R di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar
0,275, ini dapat diartikan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 dapat dijelaskan oleh variabel
leverage, profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan sebesar 27,5%.

PEMBAHASAN
Pengaruh Debt to Equity Ratio (Leverange) Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan
Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel leverage adalah sebesar -
0,020 lebih besar dari tabel sebesar -2,048 (thitung = -0,020 > ttabel = -2,048) dengan nilai sig
0,984 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2014. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Magdalena, 2012) yang
menyatakan bahwa Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan
pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menyajikan laporan
keuangan secara tepat atau tidak tepat mengabaikan informasi tentang debt to equity ratio
(leverange). Dalam kondisi perekonomian saat ini masalah hutang dianggap biasa dan bukan
permasalahan yang luar biasa bagi sebuah perusahaan selama masih ada kemungkinan
penyelesaianya, sehingga informasi tentang hutang diabaikan oleh perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel profitabilitas adalah sebesar
0,432 lebih kecil dari tabel sebesar 2,048 (thitung = 0,432 < ttabel = 2,048) dengan nilai sig
0,669 > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti profitabilitas tidak berpengaruh
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signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2014. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Magdalena,
2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan. Tidak adanya Pengaruh signifikan ini mengindikasikan bahwa
keuntungan yang dicapai perusahaan tidak mempengaruhi ketepatan perusahaan
menyampaikan laporan keuangannya. Adanya keuntungan tinggi yang dicapai oleh
perusahaan tidak dapat memperlihatkan adanya kinerja manajemen yang baik sehingga tidak
dapat dipastikan bahwa  perusahaan yang memperoleh kuntungan dapat menyajikan laporan
keuangan secara tepat waktu.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel opini audit adalah sebesar
3,125 ebih besar dari tabel sebesar 2,048 (thitung = 3,125> ttabel = 2,048) dengan nilai sig 0,004
< 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima berarti opini audit  berpengaruh signifikan  terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun
2014. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Magdalena, 2012) )
yang menyatakan bahwa opini auditor tidak  berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan
keuangan . Dalam hal ini ketepatan waktu pelaporan keuangan berhubungan dengan pendapat
auditor disebabkan karena adanya kepedulian perusahaan terhadap opini yang diberikan oleh
auditor, apabila auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian menjadi berita baik
perusahaan, maka perusahaan tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan
Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel ukuran perusahaan adalah
sebesar -1,048 lebih besar dari tabel sebesar -2,0248 (thitung = -1,048 > ttabel = -2,048) dengan
nilai sig 0,303 > 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima berarti ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Magdalena,
2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak menentukan ketepatan waktu pelaporan
keuangan. Dalam hal ini besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dari total nilai aktiva
tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dikarenakan perusahaan
mempunyai kewajiban melaporkan laporan keuangan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme good corporate

governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Good corporate governance di ukur dengan debt to
equity ratio (leverange), profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur  sektor  industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014. Berdasarkan metode purposive sampling,
sample yang diporoleh sebanyak 34 perusahaan . Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda dan uji hipotesa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
variable debt to equity ratio, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh
yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sedangkan variabel opini audit
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
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Saran yang ingin diberikan oleh peneliti adalah hendaknya sampel tidak hanya pada
perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia saja namun lebih pada semua perusahaan
manufaktur atau perusahaan di semua sektor. Penelitian agar ditambah lagi periode waktunya
bukan terbatas tahun 2014 tapi bisa hingga beberapa tahun sebelumnya atau sesudahnya.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji dan menganalisis pengaruh harga
terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada Panggung Motor Surakarta, menguji dan
menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada
Panggung Motor Surakarta dan menguji dan menganalisis pengaruh sistem pembelian
terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada Panggung Motor Surakarta

Penelitian ini menggunakan sampel sebesar 100 responden, dengan metode
pengumpulan data menggunakan angket. Alat analisis yang digunakan adalah: pengujian
instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda,
uji koefisien determinasi (R2), uji F dan uji t).

Hasil analisis data dapat diperoleh sebagai berikut: Berdasarkan uji t diperoleh hasil
perhitungan bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari harga, pelayanan dan sistem
pembayaran terhadap keputusan pembelian sepeda motor di Panggung Motor Surakarta yang
dibuktikan dengan nilai nilai thitung lebih besar dari nilai nilai ttabel = 1,99. Dan Berdasarkan uji
F diperoleh hasil perhitungan nilai Fhitung sebesar 20,336,  angka tersebut berarti Fhitung lebih
besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan demikian model yang
digunakan tepat (fit) dan secara simultan variabel harga, pelayanan dan sistem pembayaran
terhadap keputusan pembelian sepeda motor di Panggung Motor Surakarta. Serta berdasarkan
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,876,  hal ini berarti bahwa variabel independen
dalam model mampu menjelaskan variasi keputusan pembelian sepeda motor di Panggung
Motor Surakarta sebesar 87,6% dan 13,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar
model.

Kata Kunci : Harga, Pelayanan, Sistem Pembayaran dan Keputusan Pembelian.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tingkat mobilitas manusia pada beberapa tahun belakang ini melonjak dengan
signifikan, mobilitas antar satu tempat ketemapat lain dalam satu kota, antar kota bahkan
lintas provinsi. Tingginya mobiltas tersebut sebaiknya diiringan dengan ketersediaan sarana
dan prasarana transportasi yang memadai. Ketersediaan jalan raya, yang tidak saja secara
kuantitas namun juga secara kualitas yang baik, akan menyebabkan kemudahan untuk
melakukan mobilitas tersebut. Pada sisi lain, kendaraan sebagai salah satu dari bagian sarana
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yang menunjang mobilitas tersebut juga memegang peranan yang sangat penting. Bagi
masyarakat perkotaan, dimana jalan yang tidak terlalu lebar, kemacetan dan jarak tempuh dari
satu tempat menuju tempat lain yang tidak terlalu jauh, sepeda motor merupakan pilihan
utama dalam melakukan mobilitas.

Dari latar balakang masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu
penelitian yang berhubungan dengan keputusan pembelian motor pada Panggung Motor,
sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul  “Pengaruh Harga, Pelayanan, dan
Sistem Pembayaran Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor di Panggung Motor
Surakarta”

Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan harga, pelayanan dan sistem pembayaran

terhadap keputusan pembelian sepeda motor di Panggung Motor Surakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada

Panggung Motor Surakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor pada

Panggung Motor Surakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh sistem pembayaran terhadap keputusan pembelian sepeda

motor pada Panggung Motor Surakarta?

TINJAUAN PUSTAKA
Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian
yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan
keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya (Sofjan Assauri, 2004:141).
Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan
manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya
yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap
alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian (Basu
Swastha dan T Hani Handoko, 2000:15). Sedangkan menurut Philip Kotler (2000:251-252),
yang dimaksud dengan keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang
terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi,
penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan
perilaku setelah pembelian
Harga

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang sering kali dijadikan
sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian tidak bisa
dikesampingkan oleh pelaku bisnis (Lembang, 2010; 75). Harga menjadi salah satu faktor
penentu dari setiap kegiatan jual beli. Untuk konsumen yang sensitif terhadap harga, harga
yang murah biasanya adalah sumber kepuasan yang penting karena konsumen akan
mendapatkan value for money yang tinggi. Sebaliknya jika dalam transaksi terdapat
perbedaan harga yang lebih mahal akan membuat konsumen beralih pada produk atau jasa
yang lain dan lebih murah tentunya. Produk yang ditawarkan dengan harga murah didukung
fasilitas juga menjadi modal utama untuk menarik minat konsumen. Kotler dan Amstrong
(2012:314) mengatakan bahwa harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk produk
atau jasa, atau lebih jelasnya adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan oleh konsumen
untuk mendapatkan sebuah manfaat dengan memiliki atau menggunakankan sebuah produk
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atau jasa. Pengertian harga juga dikemukakan oleh Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo (2008:
211) sebagai sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan
untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayananya. Dimensi yang
digunakan merupakan gabungan menurut (Pepadri, 2002) price consciousness dan value for
money menurut Sitinjak (2004:9). Indikator yang digunakan sebanyak 4 indikator, yaitu
referensi harga, harga yang relatif lebih murah, kewajaran harga, kesesuaian pengorbanan dan
harga sesuai dengan manfaat.

Pelayanan
Menurut Kotler dalam Laksana (2008: 97) pelayanan adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan Gronroos dalam
Tjiptono (2006:59) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses  yang terdiri atas
serangkaian aktivitas  intangible  yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi
antara konsumen dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia
jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah konsumen.

Roger (2004:197) mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan penggunaan yang artinya
barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Crosby dalam
Nasution (2004:41) kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang
disyaratkan atau distandarkan, bila suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan
standar kualitas yang telah ditentukan dengan meliputi bahan baku, proses produksi, dan
produk jadi.

Garvin dan Davis dalam Nasution (2004:41) menyatakan, bahwa kualitas adalah kondisi
dinamis lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Pelayanan yaitu setiap
kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan dari satu pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya tidak berwujud (intangible) dan tidak berakibat pemilikan sesuatu (Kotler,
2002:352).

Sistem Pembayaran
Dalam pemasaran suatu produk dikenal sistem pembayaran secara kontan dan pembelian

secara kredit. Sistem pembelian secara kontan adalah terjadi transaksi secara langsung
dimana terjadi pertukaran satu benda dengan benda lain sesuai dengan kesepakatan antara
pembeli dan penjuala (Basu, 2010; 75). Sedangkan sistem pembelian secara kredit, adalah
terjadinya penyerahan benda ssebagai alat tukar dari pembeli kepada penjual dengan alasan
tertentu (Kottler, 2010; 75).

Baik penjualan secara tunai dan secara kredit memiliki keuntungan yang dirasakan oleh
pihak penjualan maupun pembeli. Pada sistem pemelian secara kontan, pembeli dan penjual
menerima pertukaran pada saat yang sama sehingga dari pembeli dapat langsung merasakan
manfaat dari barang yang dimiliki dan dari penjualan dapat langsung memutar kembali modal
yang diterima tersebut. Sedangkan pada penjualan secara kredit penjual harus menunggu
beberapa waktu agar dapat menerima modal yang dimiliki.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Linkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kasualitas, dimana perhitungan

dengan angka-angka diperkirakan lebih obyektif karena untuk menentukan kesimpulan yang
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akan diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga terdapat data-data yang berasal dari pihak
Panggung Motor Surakarta dan penyebaran kuesioner kepada konsumen/ calon konsumen
Panggung Motor Surakarta
Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil peneliti, maka
obyek atau lokasi penelitian berada di Kota Surakarta. Alasan peneliti memilih tempat
penelitian di dikarenakan kemudahan memperoleh data. Penelitian dilaksanakan selama 3
bulan, yaitu bulan November 2015 hingga Januari 2016
Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer yang berasal dari
penyebaran kuesioner terhadap pelanggan
Populasi dan Teknik Sampling

Sugiyono (2008:115), menyatakan bahwa : “populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek maupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen Panggung Motor Surakarta. Sampel yang duipergunakan
dalam penelitia ini sejumlah 100 responden. Sedanga teknik pengambilan sampling yang
digunakan menggunakan metode convenience sampling,  yaitu pengambilan sampel
berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Dengan kata
lain sampel tersebut berada pada waktu dan tempat yang tepat, dan mereka merupakan
konsumen atau calon konsumen Panggung Motor yang bersedia menjadi responden penelitian
Jenis Data

Untuk memecahkan masalah dalam membuktikan kebenaran mengenai hipotesa yang
diajukan, maka diperlukan analisis data dalam penelitian ini. Dalam hal ini analisis yang
diperlukan berupa data kuantitatif dan kualitatis
Metode Pengumpulan Data

Metode dalam mendapatkan dan mengumpulkan data yang peneliti lakukan adalah
kuesioner, wawancara dan observasi.

Uji Instrumen
Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

Hasil Uji Validitas Berdasarkan Kuesioner

No. Butir
Kuesioner rhit rtabel Keterangan

1 0,389 0,195 Valid
2 0,478 0,195 Valid
3 0,477 0,195 Valid
4 0,471 0,195 Valid
5 0,326 0,195 Valid
6 0,485 0,195 Valid
7 0,550 0,195 Valid
8 0,528 0,195 Valid
9 0,487 0,195 Valid
10 0,520 0,195 Valid
11 0,471 0,195 Valid
12 0,461 0,195 Valid
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13 0,467 0,195 Valid
14 0,275 0,195 Valid
15 0,479 0,195 Valid
16 0,728 0,195 Valid
17 0,549 0,195 Valid
18 0,468 0,195 Valid
19 0,665 0,195 Valid
20 0,520 0,195 Valid

Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel. Dari
tabel diatas terlihat bahwa seluruh butir kuesioner adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Keputusan pembelian

Variabel rhitung Keterangan

Harga 0,910 Reliabel

Pelayanan 0,807
Reliabel

Sistem pembayaran 0,887
Reliabel

Keputusan pembelian 0,887 Reliabel

Dari hasil olah data dengan menggunakan metode Alpha Cronbach, dapat disimpulkan
bahwa hasil perhitungan, baik dengan analisis yang dilakukan berdasarkan pernyataan-
pernyataan yang ada dalam kuesioner maupun dari hasil analisis menggunakan software
SPSS, ternyata menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,6 atau

(0,910; 0,807, 0,887; dan 0,887) > 0,6. Dengan  demikian, maka kuesioner yang
dipergunakan adalah reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data yang digunakan dalam
penelitian terdistribusi secara normal atau tidak.Uji ini dilakukan dengan menggunakan
metode Kolmogorov Smirnov.

Rangkuman Hasil Uji Normalitas

Variabel N
Nilai Probalitas (P)

Keterangan
P 

Harga
Pelayanan
Sistem
pembayaran
Pedagang

100
100
100
100

0,165
0,176
0,115
0,147

0,05
0,05
0,05
0,05

normal
normal
normal
normal
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Berdasarkan hasil perhitungan uji Kolmogorov Smirnov dapat diketahui bahwa
pelayanan p-value berturut-turut dari harga, pelayanan, dan sistem pembayaran adalah
sebesar 0,165; 0,176; 0,115; 0,147. Nilai p-value ternyata lebih besar dari (p > 0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa pernyataan responden tentang keputusan pembelianmemiliki
sebaran data yang normal.
Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas
mempunyai varian kesalahan pengganggu yang sama dalam model regresi. Kriteria dari uji
ini yaitu jika thitung> ttabel atau thitung < - ttabel atau sig. < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas.
Dan jika –ttabel< thitung atau thitung< ttabel atau sig. > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel thitung ttabel Sig  Kesimpulan

Harga
Pelayanan
Sistem pembayaran

2,724
2,665
2,775

1,660
1,660
1,660

0,007
0,016
0,012

0,05
0,05
0,05

tidak terjadi
tidak terjadi
tidak terjadi

Dari hasil tersebut pada tingkat signifkasi 5 % semua koefisien regresi tersebut
signifikan (yaitu dengan tingkat signifikansi < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan.

Uji Multikolinearitas.
Multikolinearitas artinya ada suatu hubungan yang sempurna antara beberapa variabel

bebas dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apabila dalam model terdapat
korelasi sempurna diantara masing-masing variabel bebasnya. Variabel yang tidak
menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Vairance Inflation Factor) yang
lebih kecil dari 10. Selain itu juga dapat dilihat tidak terjadi multikolinieritas jika R2< 0,9.
Dari hasil analisis koefisien determinasi didapat bahwa nilai R2< 0,9.

Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Toleransi VIF Kesimpulan

Harga
Pelayanan
Sistem
pembayaran

0,905
0,190
0,242

1,416
5,294
5,599

tidak terjadi
tidak terjadi
tidak terjadi

Nampak bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF <
10 dan Tolerasi > 0,1; serta diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi yang
menunjukkan bahwa nilai R2 adalah 0,876 sehingga tidak melebihi 0,9.

Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Linier Regression analysis).

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (multiple linier
regression analysis) dengan software SPSS.Analisis regresi linier berganda dapat dilakukan,
karena antara empat variabel X dan satu variabel Y terdapat hubungan kausalitet atau
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fungsional. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh harga(X1), pelayanan
(X2),sistem pembayaran(X3)terhadapkeputusan pembelian(Y).

Hasil analisis dengan menggunakan rumus analisis regresilinier berganda (multiple
linear regression analysis) adalah sebagai berikut :

Dari persamaan tersebut di atas, dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :
a. Apabila X1 (harga) terdapat pertambahan 1, maka Y (keputusan pembelian) akan

bertambah 0,265. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut terdapat
perubahan pada harga sebesar 1, maka akan terjadi perubahanpada keputusan
pembeliansebesar 0,265, dengan asumsi variable X2 dan variable X3 tidak berubah.

b. Apabila X2 (pelayanan) terdapat pertambahan 1 maka Y (keputusan pembelian)
akan bertambah 0,256. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut terdapat
perubahan pelayanan sebesar 1, maka akan terjadi perubahanpada keputusan
pembeliansebesar 0,256, , dengan asumsi variable X1 dan variable X3 tidak
berubah.

c. Apabila X3 (sistem pembayaran) terdapat pertambahan 1 maka Y (keputusan
pembelian)  akan bertambah 0,574. Atau dapat diartikan jika pada populasi tersebut
terdapat perubahan harga sebesar 1, maka akan terjadi perubahanpada keputusan
pembeliansebesar 0,574 , dengan asumsi variable X1 dan variable X2 tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi (R2).
Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan

menerangkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi
(goodnes of fit) dari persamaan regresi.Nilai R2 berkisar antara 0 < R2< 1.Jika R2 semakin
mendekati 1, maka berarti model semakin tepat. Apabila nilai R2 = 1 maka berarti model
tersebut sangat sempurna, karena sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat
adalah 100%. Sebuah  model tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan jika R2 = 0.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan analisis statistik terhadap 100 orang
responden dengan kuesioner didapat nilai R Square (R2 ) 0,876 dan nilai Adjusted R Square
(Adjusted R2) 0,892.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang dipergunakan
variabel-variabel bebasnya memberikan sumbangan positif yaitu sebesar 89,2 % terhadap
variabel terikat, sisanya sebesar 11,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk
dalam penelitian misalnya, model kendaraan, suku bunga bank dan jumlah kendaraan
bermotor yang telah dimiliki.

Uji Ketepatan Model (Uji F/Overall Test).
Uji ketepatan model (uji F / overall test) digunakan untuk melakukan pengujian

signifikasi semua variabel bebas secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel
terikat.Jika hasil yang didapat dari pengujian tersebut nilai Fhitung> Ftabel, maka variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat.Sebaliknya jika hasil yang didapat Fhitung < dari Ftabel,
maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Y   =21,266 + 0,265 X1 + 0,256 X2 + 0,574 X3
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Pengaruh Yang Diberikan Secara Bersama-sama
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Variabel Fhitung Ftabel Kesimpulan

Keputusan pembelian 20,336 2,70 Mempengaruhi

Dari hasil perhitungan dan yang tampak pada Tabel IV.9 di atas, dapat disimpulkan
bahwa variabel-varibel bebas (harga, pelayanan dan harga), ternyata secara bersama-sama
atau simultan, berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (keputusan pembelian), karena
nilai Fhitung> Ftabel.

Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel-variabel independen

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.
Pengaruh Variabel-variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Variabel thitung ttabel Keterangan

Harga 2,724 1,660 Signifikan

Pelayanan 2,665 1,660 Signifikan

Sistem pembayaran 2,775 1,660 Signifikan

Dari Tabel tersebut ternyata nilai thitung> dari ttabel. Hal ini berarti bahwa variabel-
variabel harga, pelayanan dan sistem pembayaran, sangat berpengaruh terhadap keputusan
pembelian. Dari tabel tersebut juga tampak bahwa variabel harga ternyata memiliki pengaruh
paling signifikan terhadap keputusan pembelian.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan harga

terhadap keputusan pembelian.Hal ini terbukti dari hasil uji t dimana nilai thitung> nilai
ttabel

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap keputusan
pembelianyang dapat dari hasil uji t.Hal ini terbukti dari hasil uji t dimana nilai thitung>
nilai ttabel

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pembayaran terhadap keputusan
pembelian. Hal ini terbukti dari hasil uji t dimana nilai thitung> nilai ttabel.

4. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan harga, pelayanan,
dan sistem pembayaran secara simultan terhadap keputusan pembelian

5. Model regresi yang merupakan persamaan tentang pengaruh harga, pelayanan, dan
sistem pembayaran terhadap keputusan pembelianadalah Y   = 21,266+ 0,265 X1 +
0,256X2 + 0,574 X3.
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6. Koefisien determinasi pada penelitian ini adalah Square (R2 ) 0,876 dan nilai Adjusted
R Square (Adjusted R2) 0,892, disimpulkan bahwa model yang dipergunakan variabel-
variabel bebasnya memberikan sumbangan positif yaitu sebesar 87,6 % terhadap
variabel terikat

Saran
1. Dalam tingkat persaingan yang bertambah ketat, diharapkan perusahaan memberikan

harga yang sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan sehingga pedagang akan
tetap menggunakan produk yang dijual oleh Panggung Motor

2. Disarankan perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan terutama yang
berkaiatan dengan pengetahuan mengenai produk, sehingga karyawan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan memberikan terhadap
penjualan produk

3. Berkenaan dengan system pembayaran, disarankan untuk lebih selektif dalam pemilihan
konsumen khususnya yang melakukan pembelian secara kredit sehingga menimalisasi
adanya kredit macet
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