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meridhoi semua usaha baik kita. 
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PROFITABILITAS PERUSAHAAN BERBASIS MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE 

Rini Setyo Witiastuti 

Resti Devi Oktaviani 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 

Indonesia 

E-mail: rdoktaviani65@gmail.com; witiastuti@mail.unnes.ac.id 

 

Abstract: This study aim to determine the effect of corporate governance mechanisms, 

firm size and leverage on companies profitability as measured by Return on Asset 

(ROA). The variables used in the procurement of corporate governance mechanisms 

are institutional ownership, proportion of independent commissioners, and the size of 

board directors. The subject of this study focused on consumer goods sector companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2011-2016. The sample used 

purposive sampling so that 24 companies were selected. This study analized by multiple 

linear regression on panel data with fixed effect model approach. The results show that 

institutional ownership and proportion of independent commissioners have a negative 

and no significant effect on profitability. The size of board directors and firm size have 

a positive significant effect on profitability. Meanwhile, leverage show a negative 

significant effect on profitability. 

Keywords: Corporate Governance, Corporation Scale, Leverage, Profitability. 

 

 

PENDAHULUAN 

Indikator penting dalam sudut 

pandang investor untuk menilai prospek 

perusahaan di masa mendatang adalah 

dengan melihat pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana investasi yang akan dilakukan 

investor mampu memberikan return yang 

sesuai dengan harapan investor 

(Tandelilin, 2010).  

Kinerja perusahaan yang semakin 

baik akan mencerminkan kesan yang baik 

kepada investor, sehingga perusahaan 

akan meningkatkan kemampuannya 

dalam memperoleh profit yang tinggi 

untuk menarik perhatian investor 

(Wahyuni, 2012). Profit tersebut dapat 

memberikan sinyal yang positif mengenai 

prospek perusahaan dimasa depan 

tentang kinerja perusahaan (Hartini, 

2012).  

Menurut Muliawati dan Khoiruddin 

(2015) investor biasanya memfokuskan 

pada analisis profitabilitas sebelum 

melakukan investasi pada suatu 

perusahaan. Analisis profitabilitas terdiri 

dari Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), rasio biaya operasioanal, 

Gross Profit Margin (GPM), Operating 

Profit Margin (OPM), dan Net Profit 

Margin (NPM). Rasio profitabilitas 

mailto:witiastuti@mail.unnes.ac.id
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dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). 

Perusahaan harus melakukan hal 

yang terbaik untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dan menciptakan 

kesejahteraan bagi pemilik dan pemegang 

saham (Nisasmara dan Musdholifah, 

2016). Menurut Nursatyani dkk. (2014) 

ROA yang semakin besar menunjukkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik 

karena tingkat pengembalian atau return 

semakin besar. Perusahaan dikatakan 

efisien jika perusahaan tersebut mampu 

memanfaatkan aset yang dimiliki dalam 

menghasilkan laba. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi ROA perusahaan, 

semakin efisien perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan, 

maka semakin besar jumlah kekayaan 

perusahaan yang dapat digunakan untuk 

menunjang kegiatan operasionalnya. 

Apabila kegiatan operasional perusahaan 

berjalan dengan lebih baik maka produk 

yang dihasilkan akan lebih banyak, 

sehingga mampu menghasilkan penjualan 

tinggi dan profitabilitas yang lebih tinggi 

pula (Nursatyani dkk. 2014). 

Sari dan Asiah (2016) menyatakan 

bahwa perusahaan menggunakan leverage 

dengan tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya aset 

dan sumber dana yang nantinya akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Sebaliknya, leverage juga meningkatkan 

variabilitas (risiko) kerugian, karena jika 

perusahaan ternyata mendapatkan 

keuntungan yang lebih rendah dari biaya 

tetapnya maka penggunaan leverage akan 

menurunkan profitabilitas. Namun 

demikian, saat target leverage dalam 

struktur modal tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keuangan, 

perusahaan dapat meningkatkan leverage 

(Yulianto et al., 2015). 

Corporate governance menjadi 

salah satu topik pembahasan sehubungan 

dengan semakin banyaknya publikasi 

tentang kecurangan (fraud) maupun 

keterpurukan bisnis yang terjadi akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh para 

eksekutif manajemen (Rimardhani dkk., 

2016). Survei yang dilakukan oleh 

Political and Economic Risk Consultancy 

(PERC) pada tahun 2016 menunjukkan 

bahwa Indonesia menduduki urutan ke-

15 dari 16 negara. Lembaga yang 

bermarkas di Hongkong ini setiap tahun 

menerbitkan hasil penelitiannya 

mengenai skor peringkat corporate 

governance di Asia, US dan Australia. 

Peringkat tersebut sangat tidak 

menguntungkan bagi Indonesia. 

Buruknya corporate governance 

mengancam kelangsungan investasi yang 

akan masuk ke Indonesia. Peringkat yang 

buruk ini disebabkan oleh praktik-praktik 
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corporate governance yang kurang terpuji 

dan ditandai dengan ciri-ciri dewan 

direksi yang tidak efektif, kontrol internal 

yang melemah, audit yang buruk, 

kurangnya disclosure yang seimbang, dan 

kurangnya penegakan hukum (Sutedi, 

2011).  

Komponen corporate governance 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan institusional, proporsi 

komisaris independen, dan ukuran dewan 

direksi. Witiastuti dan Suryandari (2016) 

menyatakan bahwa pihak institusional 

dapat melakukan pengawasan yang lebih 

baik daripada pihak manajerial karena 

memiliki kelebihan informasi dan mampu 

menganalisa semua hal yang terkait 

dengan kebijakan manajer. Berdasarkan 

perspektif teori keagenan, adanya 

kepemilikan institusional akan 

memperbaiki kinerja perusahaan, karena 

pemantauan akan terus dilakukan oleh 

pemegang saham terhadap kinerja 

perusahaan. 

Komisaris independen memiliki 

peranan terhadap aktivitas pengawasan 

atas kinerja manajemen. Pembentukan 

komisaris independen diharapkan akan 

melindungi pemegang saham karena 

segala aktivitas manajemen berada di 

bawah pengawasan komisaris independen 

(Rimardhani dkk., 2016). Dewan direksi 

perusahaan memiliki pengaruh cukup 

besar dalam proses pengambilan 

keputusan perusahaan. Oleh karena itu, 

agar pengambilan keputusan dapat 

dilakukan dengan tepat dan cepat, maka 

komposisi jumlah dewan direksi harus 

diperhatikan (Sinaga dan Prasetiono, 

2014). 

Menurut Jensen dan Meckling 

(1976), proses memaksimalkan nilai dan 

kinerja perusahaan dalam kaitannya 

dengan penerapan corporate governance 

akan muncul konflik kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham yang sering 

disebut agency problem. Konflik tersebut 

diantaranya mengenai keputusan–

keputusan yang menyangkut kesejahteraan 

pemegang saham (Anita dan Yulianto, 

2016). Masalah agensi tersebut dapat 

terjadi ketika kepemilikan saham 

perusahaan tidak 100% dimiliki oleh 

principal (Yulianto et al., 2014). 

Konflik serta permasalahan yang 

terjadi antara manajemen dengan 

pemegang saham dikarenakan adanya 

pemisahan antara fungsi kepemilikan 

dengan pengendalian (Cahyaningdyah dan 

Ressany, 2012). Manajemen sebagai 

manusia yang rasional cenderung 

berperilaku sebagai imperfect agent yang 

lebih berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan dirinya dibandingkan 

dengan peningkatan kesejahteraan 

pemegang saham, sehingga peningkatan 
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kepemilikan saham manajer akan 

berpotensi menimbulkan perbedaan 

kepentingan dengan principals (Yulianto, 

2013). 

Maftukha (2013) menyatakan bahwa 

kepentingan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham mungkin berbeda 

disebabkan karena manajer mengutamakan 

kepentingan pribadi sedangkan pemegang 

saham tidak menyukai kepentingan 

manajer tersebut karena pengeluaran 

tersebut akan menambah biaya yang 

menyebabkan penurunan keuntungan 

perusahaan.  

Perusahaan tentunya harus 

memastikan kepada para penanam modal 

bahwa dana yang mereka tanamkan untuk 

kegiatan pembiayaan, investasi, dan 

pertumbuhan perusahaan digunakan secara 

tepat dan seefsien mungkin serta 

memastikan bahwa manajemen bertindak 

yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan (Wardoyo dan Veronica, 

2013). 

Sampel yang digunakan dalam 

penilitian ini yaitu perusahaan sektor 

consumer goods yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pada 

sektor ini umumnya merupakan 

perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan 

besar tentu menjanjikan laba yang lebih 

tinggi, oleh sebab itu banyak calon 

investor yang tertarik pada perusahaan 

sektor consumer goods. Namun pada 

kondisi sebenarnya yang terjadi di pasar, 

perusahaan sektor consumer goods 

memiliki tren yang menurun pada rasio 

profitabilitas yang diukur dengan Return 

on Asset (ROA) selama tahun 2011-

2016. Dibandingkan dengan nilai ROA 

perusahaan sektor lain, dalam hal ini 

peneliti membandingkannya dengan 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang tidak memiliki tren 

menonjol dalam menghasilkan ROA 

selama periode yang sama. ROA pada 

sektor aneka industri berfluktuatif selama 

tahun 2011-2016. 

Pada tahun 2011 ROA perusahaan 

sektor consumer goods sebesar 17,71% 

dan menurun sebesar 0,13% atau menjadi 

17,58% pada tahun 2012. ROA tahun 

2013 mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya yaitu menjadi 18,85%. 

Kemudian pada tahun 2014-2016 ROA 

menurun masing-masing sebesar 15,11%, 

14,93% dan 13,28%. Hal ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas yang dihasilkan 

perusahaan sepanjang tahun 2011 sampai 

dengan 2016 memiliki tren menurun. 

Menurut Brigham dan Houston (2014) 

nilai profitabilitas yang menurun ini 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

biaya-biaya yang tinggi sebagai akibat dari 

operasi yang tidak efisien dan kondisi 

umum perusahaan yang tidak 
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menguntungkan. Selain itu, penurunan 

ROA ini juga bisa disebabkan karena 

perusahaan memiliki jumlah penjualan 

yang rendah dan adanya peningkatan 

pembayaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rimardhani dkk. (2016) serta Utomo dan 

Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional mempunyai 

pengaruh yang positif sinifikan terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian oleh 

Wiranata dan Nugrahanti (2013) 

memberikan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Penelitian mengenai hubungan 

antara proporsi komisaris independen 

terhadap profitabilitas telah dilakukan 

oleh Rostami et al. (2016) yang 

menemukan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian oleh 

Abdillah dkk. (2015) dan Rimardhani 

dkk. (2016) menemukan hasil bahwa 

komisaris independen berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA. 

Penelitian tentang ukuran dewan 

direksi dan pengaruhnya terhadap kinerja 

perusahaan telah dilakukan oleh 

Noviawan dan Septiani (2013) serta 

Zabri et al. (2016) yang menunjukkan 

bahwa dewan direksi berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

Rostami et al. (2016) menemukan hasil 

yang sebaliknya bahwa dewan direksi 

memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap ROA. 

Sementara itu, penelitian tentang 

ukuran perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap profitabilitas telah dilakukan 

oleh Prawirayudha (2011) serta Fauzi dan 

Locke (2012) yang menemukan bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan penelitian oleh Nursatyani 

dkk. (2014) menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan negatif signifikan 

terhadap ROA.  

Penelitian mengenai leverage telah 

dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) 

serta Ratnasari dan Budiyanto (2016)  

yang menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian oleh 

Prawirayudha (2011) menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. 

Adanya beberapa perbedaan hasil 

pengujian tentang corporate governance, 

ukuran perusahaan, dan leverage pada 

profitabilitas, serta adanya fenomena 

yang terjadi di Indonesia, maka peneliti 

akan menguji kembali pengaruh 

corporate governance, ukuran 

perusahaan, dan leverage terhadap 

profitabilitas pada perusahaan consumer 
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goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2016. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menemukan 

bukti empiris tentang pengaruh positif 

signifikan kepemilikan institusional, 

proporsi komisaris independen, ukuran 

dewan direksi, ukuran perusahaan 

terhadap profitabilitas. Selain itu, untuk 

menemukan pengaruh negatif signifikan 

leverage terhadap profitabilitas. 

Pengembangan Hipotesis 

Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang 

penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi diantara pemegang 

saham dengan manajer. Keberadaaan 

investor institusional dianggap mampu 

mengoptimalkan pengawasan kinerja 

manajemen dengan memonitoring setiap 

keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen selaku pengelola perusahaan. 

Azwari (2016) menyatakan bahwa 

pemegang saham oleh institusi keuangan  

berkaitan dengan agency cost yang lebih 

rendah. Semakin besar kepemilikan oleh 

institusi keuangan maka akan semakin 

besar kekuatan suara dan dorongan 

institusi keuangan untuk mengawasi 

manajemen dan akibatnya akan 

memberikan dorongan yang lebih besar 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan juga akan 

meningkat. 

Semakin tinggi porsi kepemilikan 

institusional, maka akan diiringi oleh 

peningkatan pengawasan terhadap 

manajer. Hal ini digunakan untuk 

memantau kinerja manajer agar tidak 

hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, 

sehingga pengeluaran untuk agency cost 

dapat dihindari. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Noviawan dan Septiani (2013), Utomo 

dan Rahardjo (2014), serta Rimardhani 

dkk. (2016) menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap ROA. 

 

Ha1: Kepemilikan institusional 

berpengaruh        positif signifikan 

terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan ROA 

 

Dewan komisaris independen 

berfungsi sebagai pemisah kepentingan 

antara pemilik perusahaan dengan 

manajemen. Adanya dewan komisaris 

independen diharapkan fungsi 

pengawasan terhadap dewan direksi dan 

manajemen perusahaan menjadi lebih 

optimal dan penilaian atas kinerja 

manajemen menjadi lebih objektif, 

sehingga manajemen perusahaan akan 
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terus meningkatkan kinerjanya, yang 

mana berimbas pula pada meningkatnya 

kinerja perusahaan (Widagdo dan 

Chariri, 2014). 

Teori keagenan menyatakan 

bahwa konflik kepentingan antara agent 

dengan principal dapat dikurangi dengan 

pengawasan yang tepat. Adanya dewan 

komisaris yang independen akan 

meningkatkan kualitas fungsi 

pengawasan dalam perusahaan. Semakin 

besar proporsi komisaris independen 

menunjukkan bahwa fungsi pengawasan 

akan lebih baik (Noviawan dan Septiani, 

2013).  

Komisaris independen bertugas 

sebagai pengawas manajer dalam 

melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan serta untuk memastikan 

bahwa perusahaan telah menerapkan 

prinsip corporate governance dengan 

baik. Adanya pengawasan dari komisaris 

independen ini diharapkan manajemen 

mampu bertanggung jawab secara lebih 

dalam mengelola perusahaan. Rostami et 

al. (2016) serta Zabri et al. (2016) 

menemukan bahwa proporsi komisaris 

independen memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA. 

 

Ha2:Proporsi komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan ROA 

 

Menurut Rostami et al. (2016) 

dewan direksi dalam suatu perusahaan 

akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau strategi perusahaan secara 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Oleh karena itu, proporsi dewan (baik 

dewan direksi maupun dewan komisaris) 

berperan dalam kinerja perusahaan dan 

dapat meminimalisasi kemungkinan 

terjadinya permasalahan agensi dalam 

perusahaan.  

Ukuran dewan direksi adalah 

jumlah dewan direksi dalam perusahaan, 

semakin banyak dewan dalam perusahaan 

akan memberikan suatu bentuk 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan 

yang semakin lebih baik, dengan kinerja 

perusahaan yang baik dan terkontrol, 

maka akan menghasilkan profitabilitas 

yang baik sehingga nantinya akan dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan 

dan kinerja keuangan perusahaan pun 

juga akan ikut meningkat (Wijayanti dan 

Mutmainah, 2012).  

Kinerja dan kebijakan dewan 

direksi sangat mempengaruhi 

pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, 

ukuran dewan direksi berperan dalam 

kinerja perusahaan dan dapat mengurangi 

konflik keagenan yang terjadi di 
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perusahaan, karena salah satu asumsi 

dasar yang melandasi teori keagenan 

adalah asumsi tentang keorganisasian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noviawan 

dan Septiani (2013) serta Sinaga dan 

Prasetiono (2014) menunjukkan bahwa 

dewan direksi berpengaruh positif 

terhadap ROA.  

 

Ha3: Ukuran dewan direksi berpengaruh 

positif      signifikan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan 

ROA 

 

Ukuran perusahaan akan 

mempengaruhi struktur pendanaan 

perusahaan. Hal ini menyebabkan 

kecenderungan perusahaan memerlukan 

dana yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan 

akan pendanaan yang lebih besar 

memiliki kecenderungan bahwa 

perusahaan menginginkan pertumbuhan 

dalam laba untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan (Wijayanti dan Mutmainah, 

2012). 

Perusahaan-perusahaan besar 

memiliki akses pasar yang lebih baik 

daripada perusahaan kecil dan memiliki 

kegiatan operasional yang lebih besar, 

sehingga memiliki kemungkinan besar 

untuk menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar dan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan (Purnomosidi dkk., 

2014).  

Ukuran perusahaan yang besar 

memiliki kegiatan operasional yang lebih 

baik dibandingkan perusahaan kecil, 

sehingga perusahaan besar mampu 

menghasilkan profitabilitas yang lebih 

tinggi. Namun demikian, ukuran 

perusahaan yang besar memiliki biaya 

agensi yang lebih tinggi karena konflik 

antara principal dan agent akan lebih 

kompleks. Penelitian oleh Prawirayudha 

(2011) serta Fauzi dan Locke (2012) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap 

ROA. 

 

Ha4: Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan 

ROA 

 

Tinggi rendahnya leverage akan 

mempengaruhi tingkat pencapaian 

profitabilitas perusahaan. Menurut 

Prawirayudha (2011), terdapat pengaruh 

negatif pada leverage dan ROA. 

Perusahaan yang pertumbuhan labanya 

rendah akan berusaha menarik dana dari 

luar untuk mendapatkan investasi dengan 

mengorbankan sebagian besar labanya, 

sehingga perusahaan dengan 

pertumbuhan laba rendah akan semakin 
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memperkuat hubungan antara leverage 

yang berpengaruh negatif dengan 

profitabilitas. 

Jensen dan Meckling (1976) 

beragumen tentang moral hazard untuk 

menjelaskan agency cost of debt, bahwa 

level hutang tinggi akan menyebabkan 

perusahaan untuk memilih pada proyek-

proyek investasi berisiko secara 

berlebihan. Peningkatan hutang akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba 

perusahaan yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi semua kewajibannya.  

Semakin besar rasio leverage, 

semakin besar pula biaya yang harus 

ditanggung perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut 

dapat menurunkan profitabilitas yang 

dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prawirayudha (2011) 

menemukan bahwa leverage yang diukur 

oleh DER memiliki hubungan yang 

negatif terhadap ROA.  

 

Ha5: Leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas 

yang diukur dengan ROA 

Kerangka berpikir dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Sumber: Ratnasari dan Budiyanto (2016) 

dan Rimardhani dkk. (2016) 

 

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian penjelasan (explanatory 

research). Explanatory research 

merupakan penelitian yang menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti 

serta hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain (Sanusi, 2017). 

Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kausalitas. Desain penelitian 

kausalitas adalah desain penelitian yang 

disusun untuk meneliti kemungkinan 

adanya hubungan sebab-akibat antar 

variabel (Sanusi, 2017).  

Data yang digunakan adalah data 

kuantitatif karena data yang diperoleh 

berupa angka-angka (Sanusi, 2017). 

Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan analisis regrsi berganda 

untuk pengujian hipotesis dengan 

bantuan program komputer Eviews Versi 

9. Analisis regresi berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh dua atau lebih 
 

Ukuran Dewan 

Direksi (+) 

Proporsi 

Komisaris 

Independen (+) 

Ukuran 

Perusahaan (+) 

Leverage (-) 

Return on 

Asset 

(ROA) 

Kepemilikan 

Institusional (+)  

Ha2 

Ha3 

Ha4 

Ha5 

Ha1 
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variabel independen terhadap satu 

variabel dependen (Ghozali dan 

Ratmono, 2013).  

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah saham-saham 

perusahaan sektor consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2016 yang berjumlah 43 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling 

dengan beberapa kriteria, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 24 

perusahaan dengan periode 6 tahun 

observai, maka diperoleh sampel 

sebanyak 144 observasi. Kriteria 

pengambilan sampel akan lebih 

dijelaskan pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Kriteria Sampel 

No. Kriteria Pengambilan 

Sampel 

Jumlah 

1. Perusahaan sektor 

consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

43 

2. Perusahaan sektor 

consumer goods yang 

tidak terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

berturut-turut selama 

tahun 2011-2016 

(11) 

3. Perusahaan sektor 

consumer goods yang 

tidak mencantumkan 

informasi yang 

dibutuhkan secara 

lengkap pada laporan 

keuangan tahun 2011-

2016 

0 

4. Perusahaan sektor 

consumer goods yang 

tidak melaporkan ROA 

(8) 

bernilai positif pada 

laporan keuangan 

tahun 2011-2016 

 Total Perusahaan 24 

 Total Sampel (total 

perusahaan x 6 

tahun) 

144 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

(2018) 

 

Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional 

Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas perusahaan yang 

diproksikan dengan Return on Asset 

(ROA). Variabel independennya adalah 

corporate governance yang diproksikan 

oleh kepemilikan institusional, proporsi 

komisaris independen, dan ukuran dewan 

direksi. Variabel independen lainnya 

adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas perusahaan diukur 

dengan data fundamental perusahaan, 

yaitu data yang berasal dari laporan 

keuangan (Brigham dan Houston, 2014). 

Profitabilitas pada penelitian ini 

diproksikan dengan menggunakan Return 

on Asset (ROA). ROA yaitu rasio yang 

diperoleh dari pembagian antara laba 

bersih setelah pajak terhadap total aktiva. 

ROA juga menggambarkan sejauh mana 

kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Atmaja, 2008). 
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Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah 

saham yang dimiliki pemerintah, institusi 

berbadan hukum, dana perwalian, institusi 

asing, dan lain sebagainya yang dapat 

memonitor manajemen dalam pengelolaan 

perusahaan (Rimardhani dkk., 2016). 

Kepemilikan institusional diukur dari 

presentase jumlah saham pihak institusi 

dari seluruh jumlah saham perusahaan 

(Boediono, 2005). 

 

 

 

Proporsi Komisaris Independen 

Menurut KNKG (2006), komisaris 

independen adalah komisaris yang tidak 

berasal dari pihak terafiliasi, yang berarti 

pihak yang tidak memiliki hubungan 

bisnis dan kekeluargaan dengan 

pemegang saham pengendali, anggota 

direksi, dan dewan komisaris lain, serta 

dengan perusahaan itu sendiri. Komposisi 

komisaris independen diukur berdasarkan 

presentase jumlah komisaris independen 

terhadap total komisaris yang ada dalam 

susunan dewan komisaris perusahaan 

(KNKG, 2006). 

 

 

 

Ukuran Dewan Direksi 

Menurut UU No.40 Tahun 2007, 

direksi adalah organ perusahaan yang 

berwenang dan bertanggung jawab atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. Dewan direksi diukur 

dari jumlah anggota direksi dalam 

perusahaan (KNKG, 2006). 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala 

yang digunakan untuk menentukan besar 

ROA =
EAT

Total aktiva
 x 100% 

INSOWN =
Saham investor institusi

Saham perusahaan 
 x 100% 

INDCOM =
Jumlah Kom. Independen

Total  Kom. Perusahaan
 x 100% 

BSIZE = Jumlah anggota direksi perusahaan 

Table 2. Statistik Deskriptif 

 ROA INSOWN INDCOM BSIZE SIZE LEV 

Mean  0.162425  0.757503  0.387053  5.937500  28.72403  0.731132 

Median  0.107353  0.811855  0.375000  5.000000  28.46749  0.545000 

Maximum  0.715100  0.981786  0.800000  15.00000  32.18980  3.560000 

Minimum  0.015386  0.330651  0.200000  3.000000  13.19859  0.043056 

Std. Dev.  0.133684  0.180896  0.091555  2.880411  2.163403  0.600367 

Observations 144 144 144 144 144 144 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 
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kecilnya suatu perusahaan (Sari, 2012). 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

semakin besar jumlah kekayaan 

perusahaan yang dapat digunakan untuk 

menunjang kegiatan operasionalnya 

(Nursatyani dkk., 2014). Ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan 

logaritma natural dari total penjualan 

(Dogan, 2013). 

 

 

Leverage 

Leverage menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

Leverage dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER). DER merupakan rasio yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi return 

suatu saham (Agustina dan Ardiansari, 

2015). DER diperoleh dari pembagian 

antara total hutang dengan total ekuitas 

(Hery, 2015). 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode 

regresi linear berganda pada data panel 

dengan pendekatan fixed effect model. 

Fixed Effect adalah model dengan 

intercept berbeda-beda untuk setiap 

subjek (croos section), tetapi slope setiap 

subjek tidak berubah seiring waktu 

(Gujarati dan Porter, 2013). Analisis 

regresi berganda digunakan untuk 

menganalisis pengaruh serta untuk 

menunjukkan arah dari beberapa variabel 

independen terhadap satu variabel 

dependen (Ferdinand, 2014). 

Adapun model dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

YROA = α + β1 INSOWN + β2 INDCOM 

+ β3 BSIZE + β4 SIZE - β5 LEV 

+ е 

 

Keterangan: 

YROA  = Profitabilitas Perusahaan 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

INSOWN = Kepemilikan Institusioal 

INDCOM = Komisaris Independen 

BSIZE  = Dewan Direksi 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

LEV  = Leverage 

е  = Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh kepemilikan 

institusional, proporsi komisaris 

independen, ukuran dewan direksi, 

ukuran perusahaan, dan leverage sebagai 

variabel independen terhadap Return on 

Asset (ROA) sebagai variabel dependen. 

Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 144. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, diperoleh statistik 

deskriptif pada Tabel 2 berikut ini: 

SIZE = Ln Total Sales 

DER =
Total hutang

Total ekuitas
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Tabel 2 menunjukkan nilai tertinggi 

ROA sebesar 71,51%. Sedangkan nilai 

terendah sebesar 1,54%. ROA memiliki 

nilai rata-rata sebesar 16,24%. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan atas pengelolaan 

aset sebesar 16,24%. Standar deviasi 

sebesar 13,37% yang diartikan 

penyimpangan terhadap variasi data 

sebesar 13,37% dari rata-rata. 

Kepemilikan institusional 

(INSOWN) menunjukkan nilai tertinggi 

sebesar 98,18%. Sedangkan nilai terendah 

sebesar 33,07%. Nilai rata-rata sebesar  

75,75% yang artinya rata-rata jumlah 

kepemilikan institusional yang dimiliki 

oleh perusahaan sektor consumer goods 

sebesar 75,75%. Standar deviasi sebesar 

18,09% yang diartikan bahwa 

penyimpangan terhadap variasi data 

sebesar 18,09% dari rata-rata. 

Proporsi komisaris independen 

(INDCOM) menunjukkan nilai tertinggi 

sebesar 80%. Sedangkan nilai terendah 

sebesar 20%. Nilai rata-rata sebesar 

38,71% yang artinya rata-rata proporsi 

komisaris independen pada perusahaan 

sektor consumer goods sebesar 38,71%. 

Standar deviasi sebesar 9,16% yang 

diartikan bahwa penyimpangan terhadap 

variasi data sebesar 9,16% dari rata-rata. 

Ukuran dewan direksi (BSIZE) 

menunjukkan nilai tertinggi sebesar 15. 

Sedangkan nilai terendah sebesar 3. Nilai 

rata-rata sebesar 6 diartikan bahwa rata-

rata jumlah dewan direksi yang dimiliki 

oleh perusahaan sektor consumer goods 

adalah 6 orang. Standar deviasi sebesar 

0,029 yang artinya penyimpangan 

terhadap variasi data sebesar 0,029% dari 

rata-rata. 

Ukuran perusahaan (SIZE) 

menunjukkan nilai tertinggi sebesar 32,19 

miliar. Sedangkan nilai terendah sebesar 

13,19 miliar. Nilai rata-rata sebesar 28,72 

yang berarti rata-rata ukuran perusahaan 

yang dilihat dari total penjualan pada 

perusahaan sektor consumer goods sebesar 

28,72 miliar. Standar deviasi sebesar 0,022 

yang artinya penyimpangan terhadap 

variasi data sebesar 0,022% dari rata-rata. 

Leverage (LEV) yang diukur dengan 

DER menunjukkan nilai tertinggi sebesar 

3,56. Sedangkan nilai terendah sebesar 

0,04. Nilai rata-rata sebesar 73,11 yang 

berarti bahwa rata-rata aset perusahaan 

sektor consumer goods yang didanai 

melalui hutang adalah sebesar 73,11%. 

Standar deviasi sebesar 60,03% yang 

artinya penyimpangan terhadap variasi 

data sebesar 60,03% dari rata-rata. 

Pemodelan dalam menggunakan 

teknik regresi data panel dapat 

menggunakan tiga pendekatan yaitu 

pooled least square (Common Constan), 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random 
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Effect Model (REM). Pemilihan model 

estimasi yang digunakan akan ditentukan 

melalui Chow Test dan Hausman Test.  

Uji pertama yang dilakukan 

terkait dengan pemilihan model pada data 

panel adalah Chow Test untuk 

menentukan apakah pendekatan yang 

digunakan pooled least square model 

atau fixed effect model. H0 adalah pooled 

least square model, sedangkan yang 

menjadi Ha adalah fixed effect model. 

Pengujian statistik chow menggunakan 

distribusi Chi-Square. Jika probabilitas 

Cross-Section Chi-Square < 0,05.  Maka 

H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa fixed effect model lebih baik 

dibandingkan pooled least square model 

atau dengan kata lain fixed effect model 

memberikan nilai tambah signifikan 

dibandingkan pooled least square 

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Hasil uji 

chow ditampilkan pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Hasil Chow Test 

 Probabilitas 

Cross-Section Chi-

Square 

0.0000 

α 0.05 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa 

probabilitas croos-section chi-square < α 

(0.0000 < 0.05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa fixed effect model 

lebih baik dibandingkan pooled least 

square model. 

Uji selanjutnya adalah Hausman 

Test, digunakan untuk membandingkan 

fixed effect model  dengan random effect 

model dalam menentukan model terbaik. 

H0 adalah random effect model, 

sedangkan yang menjadi Ha adalah fixed 

effect model. Jika probabilitas Cross-

Section Random < 0,05 maka H0 ditolak. 

Jika H0 ditolak maka 

dapat disimpulkan bahwa random effect 

model tidak tepat sehingga model yang 

digunakan fixed effect model. Selain itu, 

penolakan H0 menunjukkan bahwa 

random effect model dapat menghasilkan 

estimator yang bias sehingga fixed effect 

model lebih tepat. (Ghozali dan Ratmono, 

2013). Hasil uji hausman ditampilkan 

pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Hasil Hausman Test 

 Probabilitas 

Cross-Section 0.0002 

Random 

 α 0.05 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa 

probabilitas cross-section random < α 

(0.0002 < 0.05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa fixed effect model 

lebih baik dari random effect model. 

Model regresi yang digunakan 

dalam suatu penelitian harus bersifat 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimate). 
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Karakteristik dari estimator yang bersifat 

BLUE adalah varian minimum, tidak 

bias, dan efisien. Jika terdapat masalah 

asumsi klasik, maka model regresi 

tersebut tidak bersifat BLUE. Saat model 

regresi terdapat masalah asumsi klasik, 

maka perlu dilakukan treatment untuk 

menghilangkan gangguan tersebut 

(Ghozali dan Ratmono, 2013). 

Uji lolos kendala atau uji asumsi 

klasik perlu dilakukan sebelum 

melakukan uji hipotesis dengan analisis 

regresi berganda. Setelah itu, dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji F, uji t dan uji koefisien determinasi 

R
2
. 

 Uji yang pertama adalah 

normalitas. Penelitian ini dalam menguji 

normalitas menggunakan uji Jarque-Bera 

(JB). Uji JB mengikuti distribusi chi-

square dengan 5 df (degree of freedom). 

Hipotesis nol (H0) adalah residual 

terdistribusi normal sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) adalah residual tidak 

terdistribusi normal. Dengan asumsi α = 

5%, maka apabila JB statistik < chi-

square tabel maka H0 diterima. Hasil uji 

Jarque-Bera dapat dilihat pada tabel 5 

berikut: 

 Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai JB > 

chi-square tabel (561.9060 > 11.070). 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak, yang artinya dengan 

tingkat kepercayaan 95% residual tidak 

terdistribusi normal. Residual yang tidak 

terdistribusi normal ini dikarenakan data 

yang digunakan dalam penelitian 

terdeteksi outlier. Data outlier atau data 

pencilan merupakan data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk variabel tunggal atau 

kombinasi (Ghozali, 2013). Selanjutnya 

peneliti melakukan eliminasi terhadap data 

yang terdeteksi outlier tersebut. Jumlah 

observasi awal yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 144 data (24 x 6= 

144). Setelah dilakukan eliminasi terhadap 

data outlier jumlah observasi menjadi 133 

data (144 – 11 = 133), sehingga ditemukan 

hasil uji Jarque-Bera yang ditampilkan 

pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Setelah 

Eliminasi  Data Outlier 

 Nilai 

JB Statistik 2.959477 

Chi-Square tabel 

(df=5) 

11. 070 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

 Nilai 

JB Statistik 561.9060 

Chi-Square tabel (df=5) 11. 070 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 

JB < chi-square tabel (2.959477 < 

11.070). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima, yang 

artinya dengan tingkat kepercayaan 95% 

residual terdistribusi normal. Untuk 

pengujian selanjutnya jumlah observasi 

yang digunakan adalah 133 data. 

Pengujian kedua adalah 

multikolinearitas yang bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi 

atau sempurna antar variabel independen. 

Apabila nilai korelasi antar variabel 

independen < 0,80 maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen (Ghozali dan 

Ratmono, 2013). Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 

7. 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat 

bahwa korelasi antar variabel independen 

memiliki nilai korelasi < 0,80. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah multikolinearitas antar 

indikator variabel independen dalam 

model regresi ini. 

Pengujian yang ketiga adalah 

heteroskedastisitas yang bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Salah satu cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas pada data adalah 

dengan uji Glejser yang mengusulkan 

untuk meregres nilai absolute residual 

(AbsUi) terhadap variabel independen 

lainnya. Hipotesis nol (H0) adalah tidak 

ada masalah heteroskedastisitas, 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah 

ada masalah heteroskedastisitas. Dengan 

asumsi α = 5%, maka apabila probabilitas 

< 0, 05 maka H0 ditolak (Ghozali dan 

Ratmono, 2013). Hasil uji glejser dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut: 

Tabel 8. Hasil Uji Glejser 

 Probabilitas 

INSOWN 0.4489 

INDCOM 0.3667 

BSIZE 0.0839 

SIZE 0.5317 

LEV 0.2698 

α 0.05 

Tabel 7.  Hasil Uji Multikolinearitas 

 INSOWN INDCOM BSIZE SIZE LEV 

INSOWN 1.000000     

INDCOM 0.008186 1.000000    

BSIZE 0.074359 0.230157 1 000000   

SIZE -0.176705 0.101244 0.360386 1.000000  

LEV -0.069212 -0.079859 -0.105406 0.215996 1.000000 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 
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 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 

probabilitas INSOWN, INDCOM, BSIZE, 

SIZE, maupun LEV > α 0,05 maka H0 

diterima. Dengan demikian dengan tingkat 

kepercayaan 95% data yang digunakan 

tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

Pengujian yang terakhir adalah 

autokorelasi digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi linear 

terdapat korelasi antar kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Apabila nilai tabel DW 

(Durbin-Watson) dengan signifikansi 5% 

memenuhi ketentuan dU < DW < 4-dU 

maka tidak terjadi autokorelasi pada 

model regresi tersebut (Ghozali dan 

Ratmono, 2013). Nilai Durbin-Watson 

ditampilkan pada tabel 9 berikut: 

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi 

        Nilai 

DW Stat 2.118304 

Tabel DW 1.7954 

 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 9 diketahui DW Stat bernilai 

2,118304. Nilai DW ini sudah berada 

pada range dimana model regresi 

dinyatakan tidak mengandung 

autokorelasi, yaitu berada diantara dU dan 

4-dU (dU<DW<4-dU). Dimana nilai dU 

sebesar 1,7954 yang diperoleh dari tabel 

Durbin Watson dengan jumlah sampel (n) 

= 133 dan jumlah variabel independen (k) 

= 5 serta tingkat signifikansi 5%. Dengan 

demikian nilai dU sebesar 1,7954 lebih 

kecil dari nilai DW sebesar 2,118304 dan 

kurang dari 4-dU sebesar 2,2046 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
 

dan adjusted R
2
) dalam penelitian 

menjelaskan seberapa baik variabel 

independen mampu menjelaskan variabel 

dependen. R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Sebaliknya, nilai R
2
 yang 

mendekati satu menandakan variabel-

variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen  

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Nilai R
2 

dapat dilihat pada tabel 10 berikut: 

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi 

 Nilai 

R
2
 0.875805 

Adjusted R
2
 0.845566 

Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

Tabel 10 menunjukkan hasil 

analisis koefisien determinasi pada model 

regresi didapatkan hasil R
2 

sebesar 

0,875805. Angka ini menjelaskan bahwa 

sebesar 87,58% tingkat variasi dari 

variabel dependen ROA mampu dijelaskan 
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oleh variasi dari variabel independen yaitu 

kepemilikan institusional, proporsi 

komisaris independen, ukuran dewan 

direksi, ukuran perusahaan, dan leverage, 

sedangkan sisanya (100% - 87,58% = 

12,42%) dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. 

Selain menggunakan nilai R
2
 dapat 

juga menggunakan modifikasi dari R
2
 

yaitu adjusted R
2 

dalam mengukur 

koefisien determinasi. Nilai adjusted R
2
 

secara umum mampu memberikan 

hukuman terhadap penambahan variabel 

bebas yang tidak menambah daya prediksi 

suatu model. Tabel 10 menunjukkan nilai 

adjusted R
2 

sebesar 0.845566. Sebesar 

3,02% lebih rendah dari nilai R
2
. Hal ini 

menunjukkan bahwa daya prediksi 

variabel independen telah baik dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Pengujian selanjutnya adalah uji 

statistik F yang digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam 

model berpengaruh bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen 

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Pengujian 

ini dilihat dengan membandingkan 

probabilitas nilai F-statistik dengan α. 

Apabila nilai probabilitas < α = 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Hasil uji F 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Hasil Uji Statisik F 

 Nilai 

F-Statistic 28.96295 

Prob (F-Statistic) 0.000000 

 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

Tabel 11 menunjukkan nilai F 

hitung sebesar 28,96295 dengan 

probabilitas (Prob F-Statistic) 0,000000 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen INSOWN, 

INDCOM, BSIZE, SIZE, dan LEV secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen ROA pada perusahaan sektor 

consumer goods yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2016. 

Penelitian ini telah melakukan 

pemilihan model estimasi, uji asumsi 

klasik dan treatment pada seluruh 

masalah asumsi klasik, sehingga model 

penelitian yang dihasilkan adalah yang 

terbaik karena sudah bersifat BLUE. Dari 

rangkaian pengujian yang dilakukan, 

model regresi akhir dalam penelitian ini 

adalah menggunakan fixed effect model. 

Ringkasan output fixed effect model yang 

digunakan dalam model penelitian akan 

dijelaskan pada tabel 12 berikut: 

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Fixed 

Effect Model 

Variabel Koefisien Variabel 

ROA 

Intercept 0.035605 

INSOWN -0.043512 
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INDCOM -0.127244 

BSIZE 0.001304 

SIZE 0.008163 

LEV -0.045391 

 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 

ROA = 0,035605 – 0,043512 INSOWN - 

0.127244 INDCOM + 0.001304 

BSIZE + 0.008163 SIZE - 

0.045391 LEV 

 

Berdasarkan persamaan regresi 

fixed effect model di atas, maka hasil 

regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Nilai intercept sebesar 0.035605, yang 

artinya jika INSOWN, INDCOM, 

BSIZE, SIZE, dan LEV bernilai nol, 

maka nilai ROA sebesar 0.035605.  

2. Apabila INSOWN mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi INDCOM, BSIZE, SIZE dan 

LEV tetap, maka ROA mengalami 

penurunan sebesar 0,043512 satuan.  

3. Apabila INDCOM mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi INSOWN, BSIZE, SIZE dan 

LEV tetap, maka  ROA mengalami 

penurunan sebesar 0,127244 satuan.  

4. Apabila BSIZE mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan dengan asumsi 

INSOWN, INDCOM, SIZE dan LEV 

tetap maka ROA akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,001304 satuan.  

5. Apabila SIZE mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan dengan asumsi 

INSOWN, INDCOM, BSIZE, dan 

LEV tetap,  maka ROA akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,008163 

satuan.  

6. Apabila LEV mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan dengan asumsi 

INSOWN, INDCOM, BSIZE, dan 

SIZE tetap, maka ROA akan 

mengalami penurunan sebesar 

0,045391 satuan. 

Pengujian terakhir dalam 

penelitian ini adalah uji statistik t yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel independen lainnya 

konstan, dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas < tingkat signifikansi 5% 

maka dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara masing-

masing variabel bebas dan variabel 

terikat (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

Hasil uji statistik t pada model regresi 

dapat dilihat pada tabel 13 berikut: 

Tabel 13. Hasil Uji Statistik t 

Variable t-Statistic Prob. 

C 0.241529 0.0096 

INSOWN -0.387715 0.6989 

INDCOM -2.027418 0.8389 

BSIZE 0.203789 0.0449 

SIZE 2.068943 0.0408 

LEV -3.217713 0.0017 

 Sumber: Output Eviews 9 diolah (2018) 

 



Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 

2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  20 
 

Tabel 13 menyatakan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dilakukan dalam penelitian 

ini. Secara rinci hasil uji t dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. INSOWN berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas 

yang diukur dengan ROA. Dengan 

demikian Ha1 ditolak. 

2. INDCOM berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan 

ROA. Dengan demikian Ha2 ditolak. 

3. BSIZE berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan ROA. Dengan demikian Ha3 

diterima. 

4. SIZE berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan ROA. Dengan demikian Ha4 

diterima. 

5. LEV berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan ROA. Dengan demikian Ha5 

diterima. 

Pengaruh Kepemilikan Institusional 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan 

kepemilikan saham institusi akan 

menurunkan profitabilitas pada 

perusahaan sektor consumer goods. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Wijayanti 

dan Mutmainah (2012) serta Wiranata dan 

Nugrahanti (2013) yang menyatakan 

bahwa pemilik mayoritas institusi ikut 

serta dalam pengendalian perusahaan 

sehingga cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri meskipun 

dengan mengorbankan kepentingan 

pemilik minoritas. Berbeda dengan hasil 

penelitian oleh Noviawan dan Septiani 

(2013), Utomo dan Rahardjo (2014) serta 

Rimardhani dkk. (2016) yang menyatakan 

bahwa kenaikan kepemilikan institusional 

akan berakibat pada kenaikan ROA. 

Pengaruh Proporsi Komisaris 

Independen Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa variabel proporsi komisaris 

independen berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa setiap 

peningkatan jumlah komisaris independen 

akan menurunkan profitabilitas pada 

perusahaan sektor consumer goods. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 

dan Mutmainah (2012), Abdillah dkk. 

(2015), serta Rimardhani dkk. (2016) 

yang menyatakan bahwa kenaikan 
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proporsi komisaris independen akan 

berakibat pada penurunan ROA. Berbeda 

dengan hasil penelitian oleh Rostami et al. 

(2016) dan Zabri et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi 

proporsi komisaris independen maka 

semakin baik pula fungsi pengawasan 

dalam perusahaan sehingga mampu 

meningkatkan profit perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa variabel ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan 

jumlah dewan direksi akan meningkatkan 

profitabilitas pada perusahaan sektor 

consumer goods. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Noviawan 

dan Septiani (2013) serta Zabri et al. 

(2016) yang menyatakan bahwa dewan 

direksi dalam suatu perusahaan dapat 

menentukan strategi yang diambil 

perusahaan, baik jangka panjang maupun 

jangka pendek yang dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan dan mengurangi konflik 

keagenan. Berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bukhori 

dan Raharja (2012) serta Rimardhani 

dkk. (2016) yang menyatakan bahwa 

besarnya ukuran dewan direksi belum 

tentu menghasilkan kinerja perusahaan 

yang lebih baik. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh positif  signifikan terhadap 

ROA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa setiap peningkatan 

ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari 

total sales akan menaikkan profitabilitas 

pada perusahaan sektor consumer goods. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Prawirayudha (2011), Fauzi dan Locke 

(2012), serta Wijayanti dan Mutmainah 

(2012) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan yang tinggi akan 

menghasilkan ROA yang tinggi pula. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nursatyani dkk. (2014), 

Tertius dan Christiawan (2015), serta 

Ratnasari dan Budiyanto (2016) yang 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan tidak diikuti dengan 

perubahan profitabilitas. 

Pengaruh Leverage Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

Hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa variabel berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa setiap 

peningkatan rasio leverage akan 



Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 

2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  22 
 

menurunkan profitabilitas pada 

perusahaan sektor consumer goods. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Prawirayudha (2011) yang menyatakan 

bahwa peningkatan rasio leverage 

perusahaan akan diikuti dengan 

penurunan profitabilitas perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian oleh 

Fauzi dan Locke (2012) serta Ratnasari 

dan Budiyanto (2016) yang menyatakan 

bahwa leverage memiliki hubungan yang 

positif dengan profitabilitas, sehingga 

saat rasio leverage meningkat akan 

diikuti dengan peningkatan profitabilitas. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan 

pembahasan yang telah dipaparkan 

mengenai pengaruh mekanisme corporate 

governance, ukuran perusahaan, dan 

leverage pada profitabilitas perusahaan 

dapat disimpulkan bahwa INSOWN 

berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Jumlah 

kepemilikan institusional yang sedikit, 

lebih efektif dalam menghasilkan laba 

atas aset yang dimiliki. Hasil yang sama 

ditunjukkan oleh INDCOM yang 

memiliki pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Peningkatan jumlah komisaris independen 

belum efektif dalam meningkatkan laba 

atas aset yang dimiliki. BSIZE 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Jumlah dewan direksi yang 

banyak mampu menentukan strategi yang 

diambil perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas penggunaan aset 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

SIZE berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Perusahaan yang 

berukuran lebih besar, cenderung lebih 

efektif dalam menghasilkan laba atas aset 

yang dimiliki. Sedangkan LEV 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Peningkatan rasio leverage 

akan mengurangi tingkat efektivitas 

penggunaan aset perusahaan sektor 

consumer goods dalam menghasilkan 

laba. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

menambah proksi mekanisme corporate 

governance seperti kepemilikan 

manajerial dan proksi profitabilitas 

perusahaan seperti Return On Equity 

(ROE). Bagi manajemen perusahaan, 

peneliti merekomendasikan agar 

perusaahan menambah jumlah dewan 

direksi. Jumlah dewan direksi menurut 

peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 

minimal terdiri dari dua orang. Bagi 

investor, dalam mengambil keputusan 

investasi pada perusahaan sektor 

consumer goods sebaiknya 

memperhatikan ukuran dewan direksi dan 
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ukuran perusahaan yang dilihat dari total 

sales. 
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MANAJEMEN HUTANG PADA JAVADANCER COFFEE KOTA MALANG : 

PERSPEKTIF OWNER DAN MANAJER 

Sandy Budiarti 

Ely Siswanto 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang,  

ely.siswanto.fe@um.ac.id 

 

Abstract : For some entrepreneurs, debt management is considered as a trivial thing. 

There are many entrepreneurs who owe money and  optimalize it. Unprofessional debt 

management can cause financial problem for the company. Based on illustration above, 

debt is being one of some problems that is faced by Java Dancer Coffee Malang. Debt is 

being one of some important elements of Java Dancer Coffee Malang. This study aims to 

know and explore how debt is managed in Java Dancer Coffee malang. This study uses 

descriptive qualitative design. The research instruments that are used are interview, 

observation, and documentation. The data collection that are used are interview, 

observation, and documentation. Data analysis that is used is hermeneutics data that is 

focused to textual data. Based on the result of the study, we can explain more about debt. 

Debt is containt by two elements. First is owner. Owner is a developer of the company 

and debt giver. Second is manager. Manager is not only someone who is managing a 

company, but also someone who is sacrificing his/her economy, mental, spiritual, and 

fiscal. The next conclusion we can take from debt explanation is planning. There is an 

indicator in every decision which is taken based on target and good planning. The 

decision is done in detail. The planning of development is based on target. The planning 

of debt or credit is based on the plan. If the sale reaches the target, the owner could 

develop new company. Recording the financial circulation in order to recieve the result 

that is expected. The role of suppliers are very important because it refers to debt 

organizing. The cash payment can cause negative effects. Organizing and job division 

should be clear. Using daily achievement to allocate the fund. Leading of debt refers to 

team work that is influencing the company. The owner should know between desire and 

needs which can influence mental and spiritual. The owner could not use the money of 

company to cover individual needs. Using the money of company to cover individual 

needs can cause the difficulty of debt settle. Debt controlling is the most important thing 

in Java Dancer Coffee Malang. Accounting team records and cross check daily note. It 

aims to minimize the mistake and to monitor the organization of the company. 

Keyword : Debt Definition, Debt Management, Javadancer Coffee Malang
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A. Proses Manajemen  

Dalam proses manajemen 

melibatkan empat aktivitas dasar 

diantaranya perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian. Fungsi 

manajemen biasanya melalui langkah dan 

tahap demi tahap, seorang manajer 

biasanya akan terlibat beberapa aktivitas 

yang berbeda secara bersamaan. Walau        

 

 

terdapat logika mendasar untuk 

mendeskripsikan keempat aktivitas 

tersebut secara berurutan (seperti aktivitas 

yang ditunjukan pada gambar garis panah 

tebal diatas). Kebanyakan dari manajer 

terlibat dalam lebih dari satu aktivitas 

pada waktu yang bersamaan dan sering 

kali berganti aktivitas secara tidak terduga 

 
Perencanaan dan 

Pengambilan keputusan 

Menetapkan tujuan 

organisasi dan 

Bagaimana cara 

terbaik untuk 

 
Pengorganisasian  

Menentukan 
bagaimana cara 

terbaik untuk 
mengelompokan 

aktivitas dan sumber 
daya 

 
Pengendalian 

Memonitor dan 
memperbaiki aktivitas 

yang berlangsung 
untuk memastikan 
pencapaian tujuan 

 

 
Kepemimpinan  

Memotivasi anggota 
organisasi untuk 

bekerja bagi 
kepentingan organisasi 

 

Gambar 1.1 Proses Manajemen: Perencanaan, Pengorganisasian, 

Kepemimpinan, Pengendalian (Griffin, 2004:9) 
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(seperti yang ditunjukan oleh garis panah 

yang putus-putus). 

METODE  

Penelitian menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  Menurut Sugiyono (2010:13) 

penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistic karena penelitianya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting); disebut sebagai metode 

kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

analisinya lebih bersifat kualitatif. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Sugiyono (2010:14) yakni metode 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawanya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan data dengan trianggulasi 

(gabungan, analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif), dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada 

generalisasi.  

Pada Penelitian ini nantinya akan 

dipaparkan hasil observasi dan penggalian 

informasi melalui wawancara dari masing 

– masing objek penelitian.  Nantinya hasil 

dari masing – masing objek akan 

dipaparkan hasil per masing-masing hasil 

penelitian terkait kebijakan hutang pada 

Javadancer Coffee Kota Malang. 

Kemudian akan ditemukan terkait kondisi 

atau terkait kebijakan hutang pada 

Javadancer CoffeeMalang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian 

pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dapat dijelaskan lebih mendalam 

mengenai bagaimana makna hutang di 

Javadancer Coffee dan bagaimana 

manajemen hutang (perencanaan) 

pengorganisasian (organizing), 

kepemimpinan (leading), pengawasan 

(controling)) di Javadancer Coffee 

4.1 Makna Hutang 

Hutang adalah pengorbanan 

ekonomi yang harus dilakukan perusahaan 

di masa yang akan datang karena tindakan 

atau transaksi yang dilakukan sebelumnya. 

Munawir (2010 : 18) berpendapat bahwa 

―hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum 

terpenuhi, dimana hutang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang 

berasal dari kreditor.  

Berdasarkan hasil tersebut penulis 

menemukan bahwa yang dimaksud dengan 

hutang menurut Javadancer Coffee yakni 

hutang adalah bukan hanya merupakan 

pengorbanan ekonomi melainkan 

pegorbanan mental Spiritual dan fisikal. 
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Bagi Javadancer Coffee dengan adanya 

hutang  memunculkan motivasi lebih 

untuk mengejar dari sisi pencapaian omset 

atau sales (penjualan). Hal diatas sedikit 

berbeda dengan pendapat yang 

disampaikan oleh  Chairi dan Ghozali 

(2005: 157) hutang adalah pengorbanan 

manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di 

masa yang akan mendatang yang juga 

mungkin timbul dari kewajiban sekarang 

dari suatu entitas untuk menyerahkan 

aktiva atau memberikan ke entitas lain di 

masa yang akan datang sebagai akibat di 

masa lalu. Bagi Javadancer Coffee hutang 

sangat penting.  

4.2 Manajemen hutang  di Javadancer 

Coffee Kota Malang 

Dalam proses manajemen 

melibatkan empat aktivitas dasar 

diantaranya perencanaan dan pengambilan 

keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian. Fungsi 

manajemen biasanya melalui langkah dan 

tahap demi tahap, seorang manajer 

biasanya akan terlibat beberapa aktivitas 

yang berbeda secara bersamaan. Walau 

terdapat logika mendasar untuk 

mendeskripsikan keempat keempat 

aktivitas tersebut secara berurutan (seperti 

aktivitas yang ditujukan pada gambar garis 

panah tebal di atas). Kebanyakan dari 

manajer terlibat dalam lebih dari satu 

aktivitas pada waktu yang bersamaan dan 

sering kali berganti aktivitas secara tidak 

terduga (seperti yang ditujukan oleh garis 

panah yang putus-putus).  

Perusahaan dinilai berisiko apabila 

memiliki porsi hutang yang besar dalam 

struktur modal, namun sebaliknya apabila 

memiliki porsi hutang yang kecil atau 

tidak sama sekali maka perusahaan dinilai 

tidak dapat memanfaatkan tambahan 

modal eksternal yang dapat 

4.2.1 Perencanaan (planning) hutang di 

Javadancer Coffee 

Berdasarkan temuan penulis 

menarik satu temuan yakni perecanaan 

hutang di Javadancer coffee diatur dan 

dilaksanakan berdasarkan rencana yang 

di muat di dalam laporan –laporan, 

laporan yang dimaksud diantaranya 

adalah prestasi bisnis harian, target 

pencapaain sales, dan budget bulanan 

outlet. Perencanaan di Javadancer Coffee 

memiliki indikator tertentu dalam setiap 

pengambilan keputusan. Semua 

keputusan ataupun kebijakan yang 

diambil melalui perhitungan dan 

perencanaan yang matang. Gunanya 

adalah agar meminimalisir kesalahan 

yang diakibatkan salah perhitungan dan 

strategi. Contohnya saja perencaan 

hutang di Javadancer Coffee sendiri ada 

aturan main yang ditetapkan oleh 

perusahaan saat akan melakukan hutang. 

Ada batas minimal dan batas maksimal 
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terkait perencanaan hutang. Dengan 

adanya  hutang memunculkan motivasi 

lebih untuk mengejar dari sisi pencapaian 

omset atau sales (penjualan). Jika terjadi 

pencapaian omset dapat dilakukan 

pengembangan perusahaan atau 

pembukaan cabang-cabang baru yang 

dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan. Hal tersebut di dudukung 

oleh pernyataan yang disampaikan oleh 

Griffin (2012:10) bahwa perencanaan 

berarti menetapkan suatu tujuan 

organisasi dan menentukan bagaimana 

cara terbaik untuk mencapainya. 

Pengajuan plafon kredit dilakukan 

berdasarkan apa yang akan di targetkan, 

apa yang akan  di bangun, sehingga tidak 

pernah mengalami pengajuan plafon 

kredit melebihi kapasitas yang di 

perlukan. Tujuan dilakukan hal tersebut 

agar perusahaan benar-benar bisa 

mengukur seberapa kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban dan 

mengukur seberapa besar kebutuhan yang 

yang diperlukan perusahaan agar semua 

sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan 

yang diharapkan perusahaan. Seperti 

pernyataan yang disampaikan oleh 

Samuel certo (1997:134) perencanaan 

adalah proses penentuan bagaimana 

system manajemen (organisasi) akan 

mencapai atau merealisasikan tujuanya. 

 

 

4.2.2 Pengorganisasian (organizing) 

Berdasarkan paparan data yang 

telah disampaikan penulis mengambil satu 

pokok temuan yakni Pengorganisasian 

terkait hutang di Javadancer Coffee  

pembagian tugas atau tanggung jawab 

sangatlah penting agar tercipta kondisi 

yang baik, pembagian tanggung jawab 

yang baik juga akan berimbas pada 

Javadancer Coffee yakni selama ini di 

Javadancer sendiri belum ada kendala 

yang berarti terkait pembayaran hutang. 

Griffin (2012:11) menyatakan 

bahwa pengorganisasian berarti 

menentukan bagaimana aktivitas – 

aktivitas dan sumber daya akan 

dikelompokan Penyupply sangat 

dibutuhkan bagi Javadancer Coffee. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan SC 

certo (1997:230) yang menyampaikan 

aspek utama lain dari pengorganisasian 

(organizing) adalah pengelompokan 

kegiatan ke departemen atau beberapa 

subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, 

untuk memastikan bahwa sumber daya 

manusia diperlukan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Mempekerjakan orang 

untuk pekerjaan merupakan aktifitas 

kepegawaian yang khas.  

Digunakanya prestasi bisnis 

harian untuk pengalokasian beberapa 

dana seperti, pencicilan equipment 
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(peralatan), pencicilan dana tutup hutang 

kepada para pihak bank, dan termasuk 

program dana untuk tunjangan hari raya, 

tunjangan untuk kesehatan juga 

dipersiapkan. Dengan menggunakan 

prestasi bisnis harian  Selama ini belum  

ada hambatan pembayaran baik dari segi 

pencapaian omset ataupun dari segi 

prestasi penyelesaian kewajiban. 

Temuan didukung oleh 

pernyataan SC certo (1997:228) yang 

mengatakan bahwa pengorganisasian 

diartikan sebagai proses terciptanya 

penggunaan secara tertib bagi semua 

sumber daya dalam system manajemen. 

Pengorganisasian meliputi kegiatan 

pembagian pekerjaan, menugaskan 

anggota organisasi untuk mengerjakanya, 

mengalokasikan sumber dayadan 

mengkoordinasikan upaya – upaya yang 

ditempuh. 

Pengorganisasian (organizing) 

adalah proses dalam memastikan 

kebutuhan manusia dan fisik setiap 

sumber daya tersedia untuk menjalankan 

rencana dan mencapai tujuan yang 

berhubungan dengan organisasi.  

4.2.3 Kepemimpinan (leading) hutang di 

Javadancer Coffee 

Kemimpinan (leading) adalah 

implementasi rencana, berbeda dari 

planning dan organizing. Kemimpinan 

(leading) dilakukan oleh seorang 

pemimpin yang biasanya  membuat urutan 

rencana menjadi tindakan dalam dunia 

organisasi. Sehingga tanpa tindakan nyata 

yang dilakukan oleh seorang pemimpin, 

rencana akan menjadi imajinasi atau 

impian yang tidak pernah menjadi 

kenyataan.  

Berdasarkan hal tersebut penulis 

memaparkan temuan terkait manajemen 

hutang pada kepemimpinann hutang di 

Javadancer Coffee yakni di Javadancer 

Coffee bahwa selain modal teamwork 

juga berpengaruh penting bagi 

kelangsungan perusahaaan dan perlu 

diperhatikan lagi perilaku dari seorang 

owner harus membedakan mana 

kebutuhan dan mana kemauan. 

Javadancer Coffee juga 

beranggapan bahwa selain modal team 

work juga berpengaruh penting bagi 

kelangsungan perusahaaan. Biasanya yang 

mengkoordinir jalanya team work adalah 

seorang manajer di  Javadancer Coffee  

sendiri yang memeliki wewenang itu 

adalah bapak Deni Adreas. Tidak akan 

tercipta usaha yang baik dan berjalan 

dengan baik jika tidak ada team work yang 

baik pula. Diibaratkan jika hanya pemilik 

saja yang bekerja keras untuk 

kelangsungan perusahaan agar 

meningkatkan pendapatan namun tidak di 

ikuti dengan team work yang baik dan 

tidak berjalan hal tersebut akanlah sia-sia 
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dan tidak ada gunanya. Dalam 

pengaplikasianya bapak Deni bertugas 

memberikan pemaham kepada semua 

departemen yang ada di Javadancer 

Coffee. Departemen diantara adalah 

manager masing outler, trainer kitchen, 

trainer tim service, trainer bar, supervisor 

administrasi, supervisor Trainer, 

surpervisor bagian produksi untuk 

selanjutnya di teruskan kepada anggota 

masing- masing departemen. 

4.2.4 Pengawasan (controlling) hutang 

di Javadancer Coffee 

Berdasarkan temuan penulis 

menarik satu temuan yakni pencatatan 

perincincian dan cross check oleh general 

manajer atau oleh tim yang lain sangat 

penting dilakukan agar kemajuan 

perusahaan termnitor dengan baik. 

Pencatatan yang benar- benar rinci. 

Javadancer beranggapan bahwa 

dilakukanya pencatatan dan pendataan di 

Javadancer Coffee pencatatan dan 

pendataan itu penting untuk meminimalisir 

kesalahan. Javadancer Coffee juga 

beranggapan pencatatan perincincian dan 

cross check Sangatlah penting. 

Javadancer Coffee memiliki tim 

accounting yang sangat bisa diandalkan. 

Dalam hal pencatatan di Javadancer 

Coffee setiap hari benar-benar  dilakukan 

cross check oleh general manajer. 

Temuan penelitian didukung oleh 

pernyataan Griffin (2012:12) yang 

menyebutkan bahwa pengawasan berarti 

memonitor kemajuan organisasi dalam 

mencapai tujuanya. Tujuan dilakukanya 

pengawasan agar tidak terjadi 

penyelewengan dan agar pencapaaian 

target sesuai dengan yang diharapkan 

oleh perusahaan.  

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana makna hutang di 

Javadancer Coffee, Manajemen hutang di 

Javadancer Coffee meliputi  perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), 

Kepemimpinan (leading), Pengawasan 

(controling) hutang di Javadancer Coffee. 

a. Makna hutang menurut Javadancer 

Coffee yakni hutang adalah bukan 

hanya merupakan pengorbanan 

ekonomi melainkan pegorbanan 

mental Spiritual dan fisikal. Bagi 

Javadancer Coffee dengan adanya 

hutang  memunculkan motivasi lebih 

untuk mengejar dari sisi pencapaian 

omset atau sales (penjualan).  

b. Perecanaan hutang di Javadancer 

coffee diatur dan dilaksanakan 

berdasarkan rencana yang di muat di 

dalam laporan –laporan, laporan yang 

dimaksud diantaranya adalah prestasi 

bisnis harian, target pencapaain sales, 

dan budget bulanan outlet. 
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c. Pengorganisasian (organizing) terkait 

hutang di Javadancer Coffee  

pembagian tugas atau tanggung jawab 

sangatlah penting agar tercipta 

kondisi yang baik, pembagian 

tanggung jawab yang baik juga akan 

berimbas pada Javadancer Coffee 

yakni selama ini di Javadancer sendiri 

belum ada kendala yang berarti 

terkait pembayaran hutang. 

d. Kepemimpinann (leading) hutang di 

Javadancer Coffee yakni di 

Javadancer Coffee bahwa selain 

modal teamwork juga berpengaruh 

penting bagi kelangsungan 

perusahaaan dan perlu diperhatikan 

lagi perilaku dari seorang owner 

harus membedakan mana kebutuhan 

dan mana kemauan. 

e. Pengawasan (controlling) diatas 

penulis menarik satu temuan yakni 

pencatatan perincincian dan cross 

check oleh general manajer atau oleh 

tim yang lain sangat penting 

dilakukan agar kemajuan perusahaan 

termonitor dengan baik. 

Saran 

Bagi Javadancer Coffee Kota Malang 

Dalam manajemen hutang 

perencanaan di Javadancer Coffee sudah 

bagus namun perlu adanya 

pengoptimalan khususnya dalam segi 

pengelolaan hutang baik dalam segi 

perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), 

kepemimpinan (leading), pengontrolan 

(controlling) agar tidak terjadi 

pembengkakan hutang dikemudian hari. 

Saat akan melakukan atau mengeluarkan 

aliran dana baik dalam bentuk kas atau 

dalam bentuk yang lain sebaiknya benar-

benar diawasi secara mendalam dan 

maksimal. Pembelanjaan yang dilakukan 

harus benar-benar di tekan secara serius, 

detail, dan terperinci serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Jangan sampai 

ada kejadian yang merugikan perusahaan 

karena kurangnya perencanaan dan 

kurangnya control baik dari pihak atasan 

ataupun pihak yang terlibat. Dari segi 

kepemimpinan selain mental yang 

konsisten diperlukan kerja nyata dari 

semua lini dari atasan maupun pihk yang 

telibat. Sedangkan dari segi 

pengorganisasian, pengorganisasian 

sebaiknya pelaku usaha benar-benar 

mematuhi dan mengimplementasikan 

dari segi perencanaan terkait hutang 

misalkan ada rencana a, b, c dilakukan 

secara sungguh-sungguh, konsisten dan 

tidak main-main. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menemukan temuan-

temuan pengembangan dari penelitian ini 

dan di masa yang akan datang diharapkan 
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penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu sumber data dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya terkait dengan 

makna hutang dan manajemen hutang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Sugiyono. 2013 Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Alfabeta : Bandung 

Universitas Negeri Malang. 2010. 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, 

Makalah, Tugas Akhir, Laporan 

Penelitian Edisi 5. Universitas Negeri 

Malang : Malang. 

Achellis, Steven B. 2001. Technical 

Analysis From A to Z 2
nd

 edition. New 

York : McGraw- Hill Company. 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 

2011. Metodologi Penelitian Untuk 

Akuntansi dan Manajement. Edisi 

Pertama. Yogyakarta : BPFE 

(Online) 

http://definisipengertian.net/pengertia

n-populasi-definisi-sample-teknik-

sampling/ Diakses pada 3 April 2016 

(Online) 

http://Bandi.staff.fe.ums.ac.id/files/20

09/09/15-a-Financial-analisis.Pdf 

Diakses pada 25 April 2016 

http://JavaDancer 

Coffee.com/index.php/about/ diakses 

pada 24 november 2016 Pukul. 11.36 

Sumanto, 1995 , Metodologi Penelitian 

Sosial Dan  Pendidikan , Yogyakarta : 

Andi Offset. 

Idrus, M. 2009, Metode Penelitian Ilmu 

Sosial (Pendekatan kualitatif dan 

Kuantitatif) Edisi Kedua, Penerbit 

Erlangga , Jakarta 

 http://JavaDancer 

Coffee.com/index.php/about/ diakses 

pada 24 november 2016 pkl. 11.36 

Brealey. Myers & Marcus. 2007, Dasar – 

Dasar Manajemen Keuangan 

Perusahaan  Edisi Kelima Jilid 1, 

Penerbit Erlangga , Jakarta 

Utiyati, Sri.( 2014) Jurnal : Analisis 

Pengaruh Kebijakan Hutang, 

Kebijakan Investasi, dan Kebijakan 

Deviden Terhadap Nilai Perusahaan 

Niam dkk (2016) Jurnal : Efektivitas 

pengelolaan Modal kerja untuk 

meningkatkan Profitabilitas (Studi 

kasus pada PT. Indospring Tbk 

periode 2012-2014) 

http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/

06/malang-raya-berpotensi-tinggi-

kembangkan-sektor-

pariwisata/#axzz4RLcpa8OX diakses 

pada 29 november 2016 

Bungin, B.  2009, Penelitian kualitatif 

(Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan 

public, dan ilmu sosial lainya) Edisi 

Kedua, Penerbit Prenada media grup , 

Jakarta 

http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/art

icle/view/2627/2380 diakses pada 28 

November 2016 

Irhamdani, Z. 2016. Analisis Pelaksanaan 

Pengawasan Pinjaman Modal Kerja 

Guna Meminimalisir Pinjaman Macet 

(Studi Pada KUD “BATU”) 

Steven & Lina. Jurnal : Faktor - Faktor 

yang Mempengaruhi Kebijakan 

Hutang Perusahaan. (Online), 

(https://www.academia.edu/8527827/

file:///E:/DATA%20ELY/SKRIPSI%20MAHASISWA/SANDY%20BUDIARTI/(Online)%20http:/definisipengertian.net/pengertian-populasi-definisi-sample-teknik-sampling/
file:///E:/DATA%20ELY/SKRIPSI%20MAHASISWA/SANDY%20BUDIARTI/(Online)%20http:/definisipengertian.net/pengertian-populasi-definisi-sample-teknik-sampling/
file:///E:/DATA%20ELY/SKRIPSI%20MAHASISWA/SANDY%20BUDIARTI/(Online)%20http:/definisipengertian.net/pengertian-populasi-definisi-sample-teknik-sampling/
file:///E:/DATA%20ELY/SKRIPSI%20MAHASISWA/SANDY%20BUDIARTI/(Online)%20http:/definisipengertian.net/pengertian-populasi-definisi-sample-teknik-sampling/
http://bandi.staff.fe.ums.ac.id/files/2009/09/15-a-Financial-analisis.Pdf
http://bandi.staff.fe.ums.ac.id/files/2009/09/15-a-Financial-analisis.Pdf
http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/06/malang-raya-berpotensi-tinggi-kembangkan-sektor-pariwisata/#axzz4RLcpa8OX
http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/06/malang-raya-berpotensi-tinggi-kembangkan-sektor-pariwisata/#axzz4RLcpa8OX
http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/06/malang-raya-berpotensi-tinggi-kembangkan-sektor-pariwisata/#axzz4RLcpa8OX
http://mediacenter.malangkota.go.id/2012/06/malang-raya-berpotensi-tinggi-kembangkan-sektor-pariwisata/#axzz4RLcpa8OX
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2627/2380
http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2627/2380


Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  35 
 

Faktor-

faktor_yang_Mempengaruhi_Kebijak

an_Hutang_Perusahaan_Manufaktur), 

diakses pada 8 Desember 2016 

(Online), 

https://josephrdaniel.wordpress.com/2

013/08/16/coding-sebuah-proses-

penting-dalam-penelitian-kualitatif/ 

Diakses pada 10 Desember 2016 

Myers, MD.  2009, Qualitative Research 

in Business & Management) Edisi 

Pertama , Penerbit Sage Publications 

Ltd , Trowbrige 

Brigham, E & Houston.  2014, Dasar- 

Dasar Manajemen Keuangan 

(Essentials of financial management)  

Edisi Kesebelas, Penerbit Salemba 

Empat , Jakarta 

Brealey, Myers & Marcus. 2007, Dasar – 

Dasar Manajemen Keuangan 

Perusahaan  Edisi Kelima Jilid 2, 

Penerbit Erlangga , Jakarta 

(Online), http://malangkota.go.id/sekilas-

malang/geografis/ diakses pada 13 

maret  2017 pada pukul 6.59 

(Online), 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manag

er/n!@file_skripsi/Isi2183755216645.

pdf diakses pada 13 maret  2017 pada 

pukul 6.59 

(Online), 

http://www.cikopi.com/2010/02/the-

ear-the-eye-and-the-smell/ diakses 

pada 14 maret  2017 pada pukul 8.00 

(Online), 

http://www.pengetianhutangmenurutp

araahli.netpengertian-pengelolaan-

keuangan—menurut-para-ahli/ diakses 

pada 15 maret  2017 pada pukul 15.00 

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen, 

Cetakan ke 8 edisi 2. Yogyakarta : 

BPFE- Yogayakarta 

Ricky W,Griffin.  2004, Manajemen 7
th

  

Edisi Ketujuh Jilid 1, Penerbit 

Erlangga , Jakarta 

(Online), 

http://ciputrauceo.net/blog/2016/9/9/h

utang-jangka-panjang diakses pada 1 

Mei  2017 pada pukul 4.00 

(Online), 

http://ngurahpratamacitra.co.id/2011/0

9/memahami-makna-spiritual.html 

diakses pada 5 Mei 2017 pada pukul 

6.18 

(Online), 

http://www.pojokbisnis.com/keuangan

/memahami-pengertian-omset-profit-

dan-margin-dalam-bisnis diakses pada 

15 Mei  2017 pada pukul 18.00 

(Online), 

http://counselingtreatment.weebly.com/ke

sehatan-mental.html diakses pada 30 

maret  2017 pada pukul. 

 

 

  

https://josephrdaniel.wordpress.com/2013/08/16/coding-sebuah-proses-penting-dalam-penelitian-kualitatif/
https://josephrdaniel.wordpress.com/2013/08/16/coding-sebuah-proses-penting-dalam-penelitian-kualitatif/
https://josephrdaniel.wordpress.com/2013/08/16/coding-sebuah-proses-penting-dalam-penelitian-kualitatif/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2183755216645.pdf
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2183755216645.pdf
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2183755216645.pdf
http://www.cikopi.com/2010/02/the-ear-the-eye-and-the-smell/
http://www.cikopi.com/2010/02/the-ear-the-eye-and-the-smell/
http://www.pengetianhutangmenurutparaahli.netpengertian-pengelolaan-keuangan—menurut-para-ahli/
http://www.pengetianhutangmenurutparaahli.netpengertian-pengelolaan-keuangan—menurut-para-ahli/
http://www.pengetianhutangmenurutparaahli.netpengertian-pengelolaan-keuangan—menurut-para-ahli/
http://ngurahpratamacitra.co.id/2011/09/memahami-makna-spiritual.html
http://ngurahpratamacitra.co.id/2011/09/memahami-makna-spiritual.html
http://www.pojokbisnis.com/keuangan/memahami-pengertian-omset-profit-dan-margin-dalam-bisnis
http://www.pojokbisnis.com/keuangan/memahami-pengertian-omset-profit-dan-margin-dalam-bisnis
http://www.pojokbisnis.com/keuangan/memahami-pengertian-omset-profit-dan-margin-dalam-bisnis
http://counselingtreatment.weebly.com/kesehatan-mental.html
http://counselingtreatment.weebly.com/kesehatan-mental.html


Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  36 
 

MANAJEMEN MODAL KERJA INDUSTRU KECIL DAN MENENGAH (IKM) 

(Studi Kasus pada Keripik Tempe Moro Joyo dan Keripik Tempe Rohani  

Kota Malang) 

 

 Merlin Nurlita Pandiangan 

Ely Siswanto 

Subagyo 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang,  

Email: merlinsmansa@gmail.com 

  

Abstract : This study focused about the meaning of working capital and working 

capital’s management in the Moro Joyo’s Tempeh Crispy Chips and Rohani’s Tempeh 

Crispy Chips at Malang City. This research is qualitative and it’s use a case study. The 

research data was get from observation, interview, and documentation. The analysis of 

this research data used a hermeneutics. The result of this research shows that the 

meaning of working capital are the finance’s working capital and social’s working 

capital is the first capital and it’s uses for paying all of the operational activity. After 

that, the working capital management of this research such as composing, realization, 

and monitoring or rating about fund’s planning and target’s sale. The suggestion for the 

next researcher is to finding a research location who focuses at the business sector 

especially local culture. That suggestion has a purpose for young generations to keep the 

local culture everywhere and everytime. 

Keywords : working capital management, small medium enterprise

 

Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bergerak sangat cepat dan 

tanpa batas. Hal inilah yang membuat 

berbagai kalangan di lingkungan 

masyarakat juga mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. 

Mayoritas dari mereka mampu 

memanfaatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut 

dengan membuka peluang bisnis kreatif 

yang bergerak di berbagai bidang, 

khususnya bidang kuliner. 

Saat ini, berbagai orang yang 

berasal dari kalangan manapun mulai 

menggemari bisnis kuliner, berbagai 

macam kuliner nasional dan internasional 

sudah beredar luas di pasar Indonesia. 

Terutama, kuliner nasional ini lahir dari 

industri-industri kreatif di Indonesia. 

Kuliner nasional ini sangat menjunjung 

tinggi budaya Indonesia dalam setiap 

produksi yang dihasilkannya. 

Hasil budaya yang dimiliki oleh 

Indonesia banyak macamnya, salah 

satunya yaitu masakan Indonesia. 

Masakan Indonesia adalah salah satu dari 

banyaknya jenis kuliner tradisional yang 

ada di dunia dan memiliki cita rasa yang 

kuat (SBS Australia, 6 September 2013). 

Masakan Indonesia ini bisa diartikan 

mailto:merlinsmansa@gmail.com
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sebagai kumpulan dari berbagai makanan 

khas yang berasal dari seluruh daerah di 

wilayah Indonesia. 

Salah satu makanan khas yang 

sangat populer di daerah Jawa Timur yaitu 

keripik tempe. Keripik tempe yang paling 

terkenal berada di Kampung Sanan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

Kampung Sanan merupakan sentra 

industri penghasil keripik tempe terbesar 

di Kota Malang bahkan, hasil produksi 

tempe Sanan telah diekspor ke negara 

Inggris (Lutfi Dwi Puji Astuti, 

VIVA.co.id, 16 Oktober 2017). 

Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 

2016, sekitar 36 orang produsen keripik 

tempe Sanan mendirikan sebuah 

paguyuban UMKM pengrajin tempe dan 

keripik tempe Sanan. Saat ini, total 

anggota paguyuban yang bergabung telah 

mencapai 150 orang (Lusia Kus Anna, 

Kompas, 16 Oktober 2017). Ketua 

paguyuban UMKM pengrajin tempe dan 

keripik tempe Sanan yang tak lain yaitu 

Ivan Kuncoro mengatakan bahwa 150 

orang produsen yang tergabung dalam 

paguyuban biasanya membutuhkan kedelai 

lokal yang bisa mencapai 30 ton per hari 

dengan tingkat perputaran uang sebesar 

Rp. 1 miliar (Lusia Kus Anna, Kompas, 16 

Oktober 2017). 

Salah satu produsen keripik tempe 

Sanan yang telah berpartisipasi sejak awal 

didirikannya paguyuban yaitu keripik 

tempe Moro Joyo. Pendiri keripik tempe 

Moro Joyo adalah Bapak Hanafi. Keripik 

tempe Moro Joyo telah berdiri sejak tahun 

2007. Kios keripik tempe Moro Joyo saat 

ini berlokasi di Jalan Sanan 3 No. 23 A 

Blimbing, Malang. Produk andalan dari 

keripik tempe Moro Joyo yaitu keripik 

tempe dengan rasa pedas manis. Setelah 

berdiri selama 11 tahun, keripik tempe 

Moro Joyo mampu bersaing secara sehat 

dengan bisnis-bisnis lainnya yang juga 

berlokasi di Sanan. 

Bahan baku yang digunakan untuk 

memproduksi keripik tempe yaitu tempe, 

tepung kanji, telur ayam, minyak goreng, 

daun jeruk purut, dan bumbu rempah-

rempah lainnya. Proses produksi keripik 

tempe sangatlah sederhana yaitu tempe 

diiris tipis, tempe yang telah diiris tipis 

dicampur dengan berbagai bumbu rempah-

rempah lalu digoreng, setelah itu ditiriskan 

selama 2-3 menit, dan keripik tempe yang 

sudah jadi langsung dipacking.  

Bisnis keripik tempe Moro Joyo ini 

telah berdiri secara turun temurun yang 

awalnya dikelola oleh kedua orang tua 

Bapak Hanafi dan saat ini, bisnis keripik 

tempe telah dikelola oleh Bapak Hanafi 

yang dibantu oleh istrinya yang bernama 

Ibu Yuni Ismawati dan beliau juga selaku 

pengelola keuangan di keripik tempe Moro 

Joyo. Selain itu, keripik tempe Moro Joyo 
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telah mendapatkan penghargaan dari Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Malang sebagai Juara I Lomba Kelompok 

Tani Berprestasi Tingkat Kota Malang 

Tahun 2017. 

Produsen keripik tempe di 

Kampung Sanan memang sudah banyak 

apalagi lokasinya yang strategis membuat 

para wisatawan selalu senang untuk 

berkunjung dan langsung berbelanja oleh-

oleh khas Kota Malang disana. Jika 

ditelusuri lebih mendalam lagi, terdapat 

beberapa produsen keripik tempe di 

Kampung Sanan yang sudah menjalankan 

bisnisnya selama puluhan tahun dan sudah 

merasakan pasang surutnya bisnis keripik 

tempe sehingga mereka bisa mengalami 

kesuksesan seperti sekarang. 

Salah satu produsen keripik tempe 

di Kampung Sanan yang sudah cukup 

lama menjalankan bisnis keripik tempe 

yaitu keripik tempe Rohani. Keripik tempe 

Rohani didirikan sejak tahun 1988. Saat 

ini, keripik tempe Rohani memiliki outlet 

yang terletak di Jalan Tumenggung Suryo 

No. 90 Malang. Lokasi outlet milik keripik 

tempe Rohani ini tak jauh dari Kampung 

Sanan sehingga, lokasi outletnya bisa 

dikatakan sangat strategis. 

Keripik tempe Rohani didirikan 

oleh Bapak Moch. Rohani bersama 

istrinya yang bernama Ibu Lilik Suprapti. 

Awalnya, keripik tempe Rohani membuka 

kios pertamanya di Jalan Sanan No. 125 

Malang dan seiring perkembangan bisnis 

keripik tempenya yang semakin maju 

maka, keripik tempe Rohani mendirikan 

outlet pada tahun 2011 yang terletak di 

pinggir jalan raya agar mempermudah 

konsumen untuk berkunjung ke 

tempatnya. 

Produk andalan dari keripik tempe 

Rohani adalah keripik tempe dengan 15 

rasa. Selain memproduksi keripik tempe 

dengan 15 rasa, keripik tempe Rohani juga 

memproduksi keripik buah dengan 17 

macam, kue pia yang terbuat dari tempe, 

serta kue brownies yang terbuat dari 

tempe. Berdasarkan hasil produksi yang 

telah diciptakan oleh keripik tempe Rohani 

tersebut maka, keripik tempe Rohani 

memang lebih memfokuskan diri untuk 

memproduksi makanan lokal khas Kota 

Malang yang memiliki cita rasa unik. 

Setelah 30 tahun berdiri, keripik 

tempe Rohani juga telah mendapatkan 

penghargaan dari Dinas Perindustrian 

Kota Malang sebagai Juara Harapan I 

Lomba Gugus Kendali Mutu Tahun 2014. 

Selain itu, keripik tempe Rohani juga 

dipercaya oleh Dinas Koperasi Kota 

Malang untuk mengikuti pelatihan dan 

ikut serta menjadi peserta pameran 

UMKM di tingkat Provinsi Jawa Timur 

dan keripik tempe Rohani juga sering 

menjadi narasumber tentang budaya lokal 
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yang selalu rutin diadakan oleh Dinas 

Pariwisata Kota Malang. 

Jika seseorang akan menjalankan 

bisnis, maka harus memahami manajemen 

terlebih dahulu. Manajemen adalah 

kumpulan proses yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian atas 

penggunaan banyaknya sumber daya yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan atau 

organisasi dalam mencapai tujuan 

berdirinya perusahaan atau organisasi 

tersebut (Handoko, 2011: 8).  

Dalam menjalankan sebuah bisnis 

tidak hanya mempertimbangkan 

manajemen saja, tetapi modal kerja juga 

sangat diperlukan. Modal kerja bisa 

berasal dari mana saja dan hal yang 

terpenting dari modal kerja yaitu cara 

pengelolaan modal kerja itu sendiri. Modal 

kerja dapat diartikan sebagai modal yang 

digunakan untuk membiayai seluruh 

kegiatan operasional perusahaan dalam 

sehari-hari (Kasmir, 2010: 210). 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

menetapkan  fokus penelitian sebagai 

berikut :  

1) Bagaimana makna modal kerja 

menurut keripik tempe Moro Joyo 

dan keripik tempe Rohani Kota 

Malang? 

2) Bagaimana manajemen modal 

kerja menurut keripik tempe Moro 

Joyo dan keripik tempe Rohani 

Kota Malang yang terdiri dari : 

a) Bagaimanakah perencanaan 

modal kerja? 

b) Bagaimankah 

pengorganisasian modal kerja? 

c) Bagaimanakah evaluasi modal 

kerja? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu metode studi kasus. Instrumen 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Lokasi penelitian berada di 2 tempat yaitu 

keripik tempe Moro Joyo yang berada di 

Jalan Sanan 3 No. 23 A  Malang dan 

keripik tempe Rohani yang berada di Jalan 

Tumenggung Suryo No. 90 Malang. 

Sumber data berasal dari data 

primer dan data sekunder. Data primer 

pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara antara peneliti dengan 

informan sedangkan data sekundernya 

diperoleh dari profil atau sejarah pendirian 

bisnis. 

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu model Miles dan 

Hubberman yang terdiri dari tahap 

pengumpulan data, tahap reduksi data, 

tahap penyajian data, dan tahap verifikasi 
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data. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu hermeneutics karena peneliti ingin 

mengetahui setiap makna dari data yang 

telah diperoleh dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi dengan cara menjabarkan 

hasil pengumpulan data menjadi 

penjelasan yang lebih kompleks. 

Pengecekan keabsahan data yang 

digunakan yaitu teknik triangulasi. Selain 

itu, gambaran umum informan pada 

penelitian ini didasarkan atas 

pengcodingan agar mempermudah peneliti 

dalam memperoleh data penelitian. 

HASIL 

Berdasarkan temuan penelitian 

yang sudah diperoleh dari 2 lokasi 

penelitian yang berbeda yaitu keripik 

tempe Moro Joyo dan keripik tempe 

Rohani, terdapat persamaan dan perbedaan 

dari 2 lokasi tersebut antara lain: 

Makna Modal Kerja 

Keripik Tempe 

Moro Joyo 

Keripik Tempe 

Rohani 

Modal kerja adalah 

modal awal yang 

digunakan untuk 

bekerja dan modal 

sosial berupa 

kepercayaan 

konsumen 

 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.1/H/09.0

0-10.30 

W/MJ/INF.2/YI/14.0

0-15.30 

Modal kerja adalah 

modal berupa uang 

yang digunakan 

untuk membeli 

bahan-bahan awal 

dan modal sosial 

berupa kepercayaan 

konsumen 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 

W/R/INF.3/MU/07.4

5-10.00 

Sumber modal kerja 

berasal dari modal 

sendiri dan modal 

pinjaman 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.1/H/09.00

-10.30 

Sumber modal kerja 

berasal dari modal 

sendiri 

 

 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 

Penggunaan modal 

kerja yaitu digunakan 

untuk membiayai 

seluruh kegiatan 

operasional 

 

 

 

 

 

Sumber : 

W/MJ/INF.1/H/09.00

-10.30 

Penggunaan modal 

kerja yaitu 

digunakan untuk 

membiayai seluruh 

kegiatan operasional 

dan membiayai 

rekreasi bersama 

karyawan 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 

Perputaran modal 

kerja yang diterapkan 

yaitu hasil penjualan 

keripik tempe yang 

dititipkan ke toko 

pinggir jalan raya 

Sanan, pembelian 

keripik tempe dengan 

jumlah banyak oleh 

pemilik toko di 

pinggir jalan raya 

Sanan, dan hasil 

penjualan keripik 

tempe via online 

 

Sumber : 

W/MJ/INF.2/YI/14.0

0-15.30 

Perputaran modal 

kerja yang 

diterapkan yaitu 

hasil penjualan 

keripik tempe yang 

diperoleh dari 

reseller yang berasal 

dari dalam kota, luar 

kota maupun luar 

negeri dan hasil 

penjualan keripik 

buah 

 

 

 

 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 

Modal awal yang 

dibutuhkan sebesar 

Rp. 2.500.000,00 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.2/YI/14.0

0-15.30 

Modal awal yang 

dibutuhkan sebesar 

Rp. 1.500.000,00 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 
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Perolehan 

pendapatan yang 

diterima sebesar Rp. 

40.000.000,00 

sampai dengan Rp. 

50.000.000,00 tiap 

bulannya 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.2/YI/14.0

0-15.30 

Perolehan 

pendapatan yang 

diterima sebesar Rp. 

400.000.000,00 

sampai dengan Rp. 

600.000.000,00 tiap 

bulannya 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/09.0

0-11.00 

Berdasarkan tabel makna modal 

kerja di atas, dapat dikatakan bahwa 

terdapat persamaan dan perbedaan yang 

diperoleh dari temuan penelitian di keripik 

tempe Moro Joyo dan keripik tempe 

Rohani. Persamaan temuan penelitian 

antara keripik tempe Moro Joyo dengan 

keripik tempe Rohani yaitu makna modal 

kerja, sumber modal kerja, penggunaan 

modal kerja, dan perputaran modal kerja 

sedangkan perbedaan temuan penelitian 

antara keripik tempe Moro Joyo dengan 

keripik tempe Rohani yaitu modal awal 

yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis 

keripik tempenya pertama kali dan 

perolehan pendapatan yang diterima setiap 

bulannya. Berikutnya, persamaan dan 

perbedaan mengenai manajemen modal 

kerja antara keripik tempe Moro Joyo 

dengan keripik tempe Rohani akan dibahas 

lebih lanjut seperti di bawah ini. 

Manajemen Modal Kerja 

Keripik Tempe 

Moro Joyo 

Keripik Tempe 

Rohani 

Perencanaan modal Perencanaan modal 

kerja adalah 

penyusunan 

rancangan dana 

terlebih dahulu yang 

mengikutsertakan 

kas, piutang, dan 

persediaan barang 

dagang 

 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.1/H/08.0

0-09.15 

W/MJ/INF.1/H/08.0

0-09.15 

W/MJ/INF.1/H/08.0

0-09.15 

kerja adalah 

penyusunan target 

penjualan yang 

berkaitan dengan 

kas, piutang, stok 

barang dagang 

terutama untuk 

pemenuhan target 

penjualan 

 

Sumber : 

W/R/INF.2/LR/10.00

-10.30 

W/R/INF.2/LR/10.00

-10.30 

W/R/INF.3/MU/11.3

0-12.00 

Pengorganisasian 

modal kerja adalah 

wujud nyata dari 

rancangan dana yang 

berhubungan dengan 

perputaran modal 

kerja dan 

penghitungan stok 

bahan baku di 

gudang atau pun stok 

barang di etalase 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.2/YI/10.0

0-10.30 

W/MJ/INF.3/R/12.00

-12.15 

Pengorganisasian 

modal kerja adalah 

perealisasian dari 

penyusunan target 

penjualan antara kas, 

piutang, persediaan 

barang dagang 

dengan sistem 

penjualan bukan 

konsinyasi 

 

 

 

Sumber :  

W/R/INF.2/LR/10.00

-10.30 

W/R/INF.3/MU/11.3

0-12.00 

Evaluasi modal kerja 

adalah melakukan 

pemantauan terhadap 

stok bahan baku 

mentah dan stok 

barang jadi secara 

berkala yang harus 

disesuaikan dengan 

rancangan dana, 

pengorganisiran, dan 

manajemen modal 

kerja 

 

Sumber :  

W/MJ/INF.1/H/08.00

Evaluasi modal kerja 

adalah penilaian atas 

kecocokan antara 

penyusunan target 

penjualan di awal 

dengan bentuk 

nyatanya yang 

berkaitan dengan 

sistem penjualan 

bukan konsinyasi 

 

 

 

 

Sumber :  
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-09.15 W/R/INF.1/LS/09.00

-09.15 

Berdasarkan tabel manajemen 

modal kerja di atas, dapat dikatakan bahwa 

terdapat persamaan dan perbedaan yang 

diperoleh dari temuan penelitian di keripik 

tempe Moro Joyo dan keripik tempe 

Rohani. Persamaan temuan penelitian 

antara keripik tempe Moro Joyo dengan 

keripik tempe Rohani yaitu perencanaan 

modal kerja yang sama-sama membahas 

tentang penyusunan rancangan atau target 

tertentu. 

Selain persamaan dan perbedaan 

yang terdapat pada temuan penelitian, 

terdapat juga proposisi yang diperoleh dari 

2 lokasi penelitian yaitu lokasi di keripik 

tempe Moro Joyo dan lokasi di keripik 

tempe Rohani. Proposisi merupakan sari 

pati dari hasil paparan data dan temuan 

penelitian yang lebih difokuskan ke dalam 

hal-hal tertentu saja misalnya, poin-poin 

yang ada di fokus penelitian pada bab 

pendahuluan. Proposisi yang dimaksud 

tidak bisa terlepas dari makna modal kerja 

dan manajemen modal kerja. Proposisi 

tentang makna modal kerja dan 

manajemen modal kerja akan dibahas 

seperti di bawah ini. 

Proposisi 

Makna Modal Kerja 

   

Pengetahuan tentang modal kerja 

yang terdiri dari modal keuangan 

dan modal sosial memungkinkan 

pemilik bisnis untuk mengetahui 

kegiatan operasional dan kinerja 

keuangan yang harus dilakukan 

Manajemen Modal Kerja 

   

Perencanaan tentang modal kerja 

memungkinkan pemilik bisnis 

untuk menyusun rancangan dana 

atau target penjualan bagi 

pendirian bisnisnya 

   

Pengorganisasian tentang modal 

kerja memungkinkan pemilik 

bisnis untuk merealisasikan 

rancangan dana atau target 

penjualan yang telah disusun 

guna keberlangsungan bisnis 

yang dijalankan 

   

Evaluasi tentang modal kerja 

memungkinkan pemilik bisnis 

untuk memantau dan menilai 

kesesuaian antara rancangan dana 

atau target penjualan yang telah 

disusun dengan bentuk 

perealisasiannya 

Berdasarkan tabel proposisi di 

atas, dapat dikatakan bahwa temuan 

penelitian yang diperoleh dari 2 lokasi 

penelitian tersebut menghasilkan proposisi 

gabungan. Proposisi gabungan tersebut 

merupakan pernyataan umum yang berisi 

tentang makna modal kerja dan 

manajemen modal kerja serta proposisi ini 

diperoleh dari 2 lokasi penelitian yang 

berbeda yaitu keripik tempe Moro Joyo 

dan keripik tempe Rohani. Proposisi 

gabungan antara keripik tempe Moro Joyo 

dan keripik tempe Rohani nantinya akan 

dikaitkan dengan teori-teori yang sudah 

ada dari para ahli. 
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PEMBAHASAN 

Makna Modal Kerja Menurut UMKM 

Berdasarkan temuan penelitian 

yang diperoleh di keripik tempe Moro 

Joyo dan keripik tempe Rohani, 

dinyatakan bahwa terdapat persamaan 

tentang makna modal kerja, sumber modal 

kerja, penggunaan modal kerja, dan 

perputaran modal kerja. Persamaan 

tentang makna modal kerja yaitu modal 

keuangan dan modal sosial merupakan 

modal awal yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional. Temuan 

penelitian tentang persamaan makna 

modal kerja tersebut sama halnya dengan 

pendapat dari Kasmir (2010: 210) yang 

menyatakan bahwa modal kerja adalah 

modal yang dipergunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan operasional 

perusahaan terutama yang memiliki jangka 

waktu pendek. Selain itu, pendapat dari 

Shi dkk. (2015) yang menyatakan bahwa 

ada beberapa jenis kepercayaan yang ada 

secara bersamaan di dalam keluarga kecil 

dan menengah, itu adalah kepercayaan 

antar pribadi atas dasar niat baik dan 

kompetensi yang berlaku sedangkan 

kepercayaan yang berdasarkan kontrak 

cenderung bersifat lemah dan tipis. 

Persamaan yang kedua yaitu 

tentang sumber modal kerja. Persamaan 

tentang sumber modal yaitu sumber modal 

kerja yang diperoleh bisa berasal dari 

modal sendiri atau modal pribadi dan 

modal pinjaman. Temuan penelitian 

tentang persamaan sumber modal kerja 

tersebut sama halnya dengan pendapat dari 

Mardiyatmo (2008) yang menyatakan 

bahwa sumber modal kerja bisa diperoleh 

dari modal sendiri yang artinya modal 

tersebut memang diperoleh dari pemilik 

bisnis itu sendiri. Selain itu, Kasmir (2010: 

219) juga menyatakan bahwa sumber 

modal kerja juga bisa diperoleh dari modal 

pinjaman yang berasal dari bank atau 

lembaga keuangan lainnya. 

Persamaan yang ketiga yaitu 

tentang penggunaan modal kerja. 

Persamaan tentang penggunaan modal 

kerja yaitu penggunaan modal kerja 

digunakan untuk membiayai seluruh 

kegiatan operasional bisnis. Temuan 

penelitian tentang penggunaan modal kerja 

tersebut sama halnya dengan pendapat dari 

Kasmir (2010: 222) yang menyatakan 

bahwa salah satu dari penggunaan modal 

kerja yaitu untuk membiayai kegiatan 

operasi perusahaan seperti membayar gaji, 

membeli bahan baku, dan membeli aktiva 

tetap. 

Persamaan yang keempat yaitu 

tentang perputaran modal kerja. 

Persamaan tentang perputaran modal kerja 

yaitu perputaran modal kerja diperoleh 

dari hasil penjualan tunai maupun kredit 

dan jika ada penjualan yang dilakukan 
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secara kredit maka, perlu adanya 

penetapan batasan waktu atas pelunasan 

piutang dari konsumen. Temuan penelitian 

tentang perputaran modal kerja tersebut 

sama halnya dengan pendapat dari 

Tampubolon (2013: 63) yang menyatakan 

bahwa modal kerja akan berputar pada 

suatu kegiatan operasi perusahaan jika 

penjualan dilakukan secara tunai dan 

kredit, teruntuk penjualan kredit pastinya 

akan menimbulkan piutang yang akan 

dibayarkan di kemudian hari sehingga 

piutang ini harus benar-benar dibuat 

perencanaannya dan dihitung besarnya 

perputaran yang terjadi. 

Selain itu, terdapat temuan 

penelitian yang diperoleh di keripik tempe 

Moro Joyo dan keripik tempe Rohani 

mengenai perbedaan tentang modal awal 

yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis 

keripik tempe pertama kali dan perolehan 

pendapatan yang diterima setiap bulannya. 

Perbedaan tentang modal awal yang 

dibutuhkan saat mendirikan bisnis pertama 

kali yaitu pada tahun 2007 ketika keripik 

tempe Moro Joyo mendirikan bisnisnya 

pertama kali, modal awal yang dibutuhkan 

sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan pada 

tahun 1988 ketika keripik tempe Rohani 

mendirikan bisnisnya pertama kali, modal 

awal yang dibutuhkan sebesar Rp. 

1.500.000,00. Temuan penelitian tentang 

modal awal yang berbeda tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan nilai uang 

pada waktu tersebut sama halnya dengan 

pendapat David Ricardo mengenai teori 

kuantitas yang menyatakan bahwa nilai 

uang tergantung pada jumlah uang yang 

beredar di masyarakat jadi, semakin 

banyak uang yang beredar di masyarakat 

maka harga barang akan semakin tinggi 

begitu juga sebaliknya, jika semakin 

sedikit uang yang beredar di masyarakat 

maka harga barang akan semakin murah. 

Perbedaan yang kedua yaitu 

tentang perolehan pendapatan yang 

diterima setiap bulannya. Temuan 

penelitian tentang perolehan pendapatan 

harus didasarkan atas hasil penjualan 

tahunan yang sama halnya dengan isi dari 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM pasal 6 yang menyatakan 

bahwa UMKM dengan hasil penjualan 

tahunan paling banyak sebesar Rp. 

300.000.000,00 disebut usaha mikro, 

UMKM dengan hasil penjualan tahunan 

paling banyak lebih dari Rp. 

300.000.000,00 sampai dengan Rp. 

2.500.000.000,00 disebut usaha kecil, dan 

UMKM dengan hasil penjualan tahunan 

paling banyak lebih dari Rp. 

2.500.000.000,00 sampai dengan Rp. 

50.000.000.000,00 disebut usaha 

menengah. 

  Berdasarkan temuan penelitian 

yang telah diperoleh di keripik tempe 
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Moro Joyo dan keripik tempe Rohani 

tentang persamaan dan perbedaan yang 

disesuaikan dengan pernyataan-pernyataan 

di atas maka, peneliti menentukan 

proposisi makna modal kerja yaitu 

pengetahuan tentang modal kerja yang 

terdiri dari modal keuangan dan modal 

sosial memungkinkan pemilik bisnis untuk 

mengetahui kegiatan operasional dan 

kinerja keuangan yang harus dilakukan. 

Temuan penelitian tentang proposisi 

makna modal kerja tersebut sama halnya 

dengan pendapat dari Fahmi (2011: 179) 

yang menyatakan bahwa modal kerja 

merupakan keseluruhan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan atau dapat juga 

dimaksudkan sebagai dana yang harus 

tersedia untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari. Selain 

itu, pendapat dari Putnam dalam Field 

(2016) yang menyatakan bahwa kinerja 

ekonomi secara keseluruhan lebih baik 

dalam masyarakat yang terikat erat 

daripada dalam masyarakat yang tidak 

banyak menjalin hubungan. 

Manajemen Modal Kerja Menurut 

UMKM 

Berdasarkan temuan penelitian 

yang diperoleh di keripik tempe Moro 

Joyo dan keripik tempe Rohani maka, 

peneliti menentukan proposisi manajemen 

modal kerja yang terdiri dari perencanaan 

modal kerja, pengorganisasian modal 

kerja, dan evaluasi modal kerja. Proposisi 

manajemen modal kerja sebagai 

perencanaan modal kerja yaitu 

perencanaan tentang modal kerja 

memungkinkan pemilik bisnis untuk 

menyusun rancangan dana atau target 

penjualan bagi pendirian bisnisnya. 

Temuan penelitian tentang proposisi 

manajemen modal kerja sebagai 

perencanaan modal kerja sama halnya 

dengan pendapat dari Swastha (2009: 148) 

yang menyatakan bahwa dana yang akan 

dipakai untuk mengembalikan investasi 

hanya bisa diambilkan dari laba 

perusahaan dan laba perusahaan hanya 

bisa diperoleh jika harga jual lebih besar 

dari jumlah biaya seluruhnya. Selain itu, 

pendapat dari Swastha & Irawan (2008: 

404) yang menyatakan bahwa suatu 

perusahaan dapat memasarkan produknya 

dengan baik jika memiliki strategi yang 

baik dan matang berguna untuk mencapai 

target penjualan. 

Proposisi manajemen modal kerja 

yang kedua yaitu sebagai 

pengorganisasian modal kerja. Proposisi 

manajemen modal kerja sebagai 

pengorganisasian modal kerja yaitu 

pengorganisasian tentang modal kerja 

memungkinkan pemilik bisnis untuk 

merealisasikan rancangan dana atau target 

penjualan yang telah disusun guna 

keberlangsungan bisnis yang dijalankan. 
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Temuan penelitian tentang proposisi 

manajemen modal kerja sebagai 

pengorganisasian modal kerja sama halnya 

dengan pendapat dari Swastha & Irawan 

(2008: 406) yang menyatakan bahwa pada 

perusahaan yang bergerak di bidang 

bisnis, biasanya masalah penjualan ini 

ditangani oleh bagian tersendiri yaitu 

bagian penjualan yang dipegang oleh 

orang-orang yang ahli di bidang penjualan. 

Selain itu, pendapat dari Harmono (2009: 

19) yang menyatakan bahwa modal kerja 

akan dibentuk berdasarkan dana yang 

diperoleh perusahaan dan bagaimana dana 

tersebut ditanamkan di dalam perusahaan. 

Proposisi manajemen modal kerja 

yang ketiga yaitu sebagai evaluasi modal 

kerja. Proposisi manajemen modal kerja 

sebagai evaluasi modal kerja yaitu 

evaluasi tentang modal kerja 

memungkinkan pemilik bisnis untuk 

memantau dan menilai kesesuaian antara 

rancangan dana atau target penjualan yang 

telah disusun dengan bentuk 

perealisasiannya. Temuan penelitian 

tentang proposisi manajemen modal kerja 

sebagai evaluasi modal kerja sama halnya 

dengan pendapat dari Khuriyati (2013: 20) 

yang menyatakan bahwa keseluruhan 

pendapatan diperoleh dari hasil penjualan 

suatu barang dan jasa selama kurun waktu 

tertentu. Selain itu, pendapat dari Fahmi 

(2011: 6) yang menyatakan bahwa 

informasi perubahan posisi keuangan 

bermanfaat dalam menilai aktivitas 

investasi, pendapatan, pendanaan, dan 

operasi perusahaan. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan agar mengetahui tentang makna 

modal kerja dan manajemen modal kerja 

yang terjadi di 2 lokasi penelitian yang 

berbeda yaitu keripik tempe Moro Joyo 

dan keripik tempe Rohani. Berdasarkan 

hasil penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi maka, 

peneliti dapat memaparkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Makna modal kerja menurut keripik 

tempe Moro Joyo dan keripik tempe 

Rohani yaitu modal keuangan dan 

modal sosial merupakan modal awal 

yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional. 

2. Manajemen modal kerja menurut 

keripik tempe Moro Joyo dan keripik 

tempe Rohani tidak bisa terlepas dari 

3 hal utama yaitu perencanaan modal 

kerja, pengorganisasian modal kerja, 

dan evaluasi modal kerja. 

Manajemen modal kerja menurut 

keripik tempe Moro Joyo dan keripik 

tempe Rohani antara lain: 

a. Perencanaan modal kerja 

menurut keripik tempe Moro 
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Joyo dan keripik tempe Rohani 

yaitu penyusunan rancangan 

dana atau target penjualan yang 

mengikutsertakan kas, piutang, 

dan persediaan barang dagang. 

b. Pengorganisasian modal kerja 

menurut keripik tempe Moro Joyo 

dan keripik tempe Rohani yaitu 

perealisasian dari rancangan dana 

atau target penjualan yang 

berkaitan dengan kas, piutang, 

dan persediaan barang dagang. 

c. Evaluasi modal kerja menurut 

keripik tempe Moro Joyo dan 

keripik tempe Rohani yaitu 

pemantauan dan penilaian atas 

kesesuaian antara rancangan dana 

atau target penjualan dengan 

perealisasiannya. 

SARAN 

1. Bagi Keripik Tempe Moro Joyo 

Manajemen modal kerja yang sudah 

diterapkan oleh keripik tempe Moro 

Joyo semoga bisa dikembangkan lagi 

terutama jangka waktu pelunasan 

piutang dari konsumen sebaiknya 

lebih dipersingkat lagi agar perputaran 

modal kerja bisa terus bergerak 

dengan cepat. 

2. Bagi Keripik Tempe Rohani 

Manajemen modal kerja yang sudah 

diterapkan oleh keripik tempe Rohani 

semoga bisa dipertahankan atau 

bahkan bisa dikembangkan lagi 

terutama bagian keuangan supaya bisa 

melibatkan 3-5 orang lagi yang 

memang dikhususkan untuk 

menangani transaksi keuangan agar 

lebih fokus lagi. 

3. Bagi Pemerintah 

Semoga pemerintah bisa menambah 

fasilitas dan wadah bagi UMKM yang 

menghasilkan barang atau jasa dengan 

mengusung budaya lokal agar kegiatan 

bisnis yang mereka jalankan bisa 

diakui keberadaannya supaya budaya 

lokal tetap terus lestari dan tak lekang 

oleh perkembangan zaman.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

agar lebih fokus lagi dalam meneliti 

lokasi-lokasi penelitian lainnya yang 

bergerak di bidang bisnis dengan 

mengusung budaya lokal. Hal tersebut 

agar membuat kita sebagai generasi 

muda untuk selalu menggali ilmu 

konsentrasi yang kita tempuh dan 

tetap untuk senantiasa melestarikan 

budaya lokal asli Indonesia dimanapun 

dan kapanpun kita berada. 
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Abstract: The purpose of this study is to test: 1) The influence of democratic leadership 

style on employee work motivation; 3) The influence of democratic leadership style on 

employee performance; 4) The influence of work motivation on employee performance; 

5) The influence of democratic leadership style on employee performance through 

employee work motivation. This research uses quantitative approach, population in this 

study is permanent employee of PG Gempolkrep installation section non management 

which totals 80 employees. Sampling technique used is a saturated or census sampling 

technique, result of samples as many 80 employees. This study used the instrument in the 

form of questionnaire and employee performance appraisal data PG Gempolkrep 

installation section, the results of data from the questionnaire and employee 

performance appraisal data were analyzed using path analysis. The results of 

descriptive analysis and path analysis can be seen that: 1) Democratic leadership style 

categorized effective, work motivation is categorized high, and employee performance 

PG Gempolkrep installation section is categorized good; 2) Democratic leadership style 

has a positive and significant effect on work motivation; 3) Democratic leadership style 

has a positive and significant effect on employee performance; 4) Work motivation has a 

positive and significant effect on employee performance; 5) Democratic leadership style 

indirectly has a positive effect on employee performance through work motivation in PG 

Gempolkrep Installation Section. 

Keyword: Democratic Leadership Style, work motivation, and employee performance
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Pendahuluan 

Pada era globalisasi saat ini, 

perekonomian di Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat serta 

didukung oleh munculnya perusahaan-

perusahaan baru yang tentunya menambah 

jumlah perusahaan yang bergerak di 

berbagai sektor industri. Perusahaan 

dituntut untuk mampu beradaptasi dan 

mempunyai daya tahan terhadap 

perkembangan dan persaingan sektor 

industri yang semakin ketat agar tetap 

dapat menjaga eksistensinya. Tentu saja 

dalam kegiatan usaha perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia 

sebagai tenaga kerja yang merupakan 

modal utama dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Pengelolaan sumber daya 

manusia bukan hal yang mudah, oleh 

karena itu memerlukan manajemen 

sumber daya manusia yang handal dalam 

mengelola, mengatur dan memanfaatkan 

karyawan. Kinerja merupakan faktor yang 

penting untuk mendorong kemajuan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

―Kinerja pada dasarnya dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: harapan 

mengenai imbalan, dorongan atau 

motivasi, kemampuan, kebutuhan, 

presepsi terhadap tugas, imbalan internal 

dan eksternal, presepsi terhadap tingkat 

imbalan, dan kepuasan kerja‖ 

(Moehariono, 2012: 340). 

Motivasi kerja merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Menurut Siagian (2009: 

12) ―motivasi merupakan daya dorong 

seseorang untuk memberikan kontribusi 

yang sebesar mungkin demi keberhasilan 

organisasi  untuk mencapai tujuannya‖ 

Selain motivasi kerja, faktor pemimpin 

juga dapat mempengaruhi kinerja 

karyawannya. 

Kepemimpinan merupakan faktor 

yang sangat penting untuk dapat 

menunjang kinerja karyawan, pemimpin 

harus dapat memikirkan bagaimana cara  

dapat diterima dengan baik oleh kelompok 

kerja untuk menciptakan suasana kerja 

yang baik dan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Pimpinan perusahaan harus 

dapat menyesuaikan diri dengan 

karyawannya, agar setiap arahan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik 

oleh karyawannya. 

 ―Gaya kepemimpinan demokratis 

mendeskripsikan pimpinan yang 

cenderung mengikutsertakan karyawan 

dalam pengambilan keputusan, 

mendelegasikan kekuasaan, mendorong 

partisipasi karyawan dalam menentukan 

bagaimana metode kerja dan tujuan yang 

ingin dicapai, dan memandang umpan 

balik sebagai suatu kesempatan untuk 
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melatih karyawan‖ Robbins dan Coulter 

(2009:175) 

Berdasarkan latar belakang, maka 

peneliti tertarik untuk mengangkat tema 

penelitian yang berjudul ―Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Demokratis terhadap 

Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja 

(Studi di PG Gempolkrep Bagian 

Instalasi)‖. 

Hipotesis 

1. Gaya kepemimpinan demokratis 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap motivasi kerja karyawan PG 

Gempolkrep bagian instalasi. 

2. Gaya kepemimpinan demokratis 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan PG 

Gempolkrep bagian instalasi. 

3. Motivasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pada 

karyawan PG Gempolkrep bagian 

instalasi. 

4. Gaya kepemimpinan demokratis 

secara tidak langsung berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi kerja pada 

karyawan PG Gempolkrep bagian 

instalasi. 

METODE PENELTIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, 

Karena penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah menggunakan 

konsep atau teori, sehingga memunculkan 

hipotesis yang akan diukur pada sampel 

atau populasi pada objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan explanatory research, yaitu 

menjelaskan kausal antar variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan tetap non manajemen PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi yang 

berjumlah 80 orang. Arikunto (2006:112) 

menjelaskan, ―apabila subjeknya kurang 

dari 100 orang, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasinya, sedangkan teknik 

yang digunakan untuk mengambil sampel 

dari populasi tersebut adalah sampel 

jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan semua anggota 

populasi‖. Jadi jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 80 orang yang 

merupakan jumlah dari populasi. 

Teknik Analisis Data: 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas: ―Uji validitas 

instrumen dimaksudkan untuk 

melihat tingkat kesahihan/kevalidan 

instrumen penelitian. Hasil penelitian 

yang valid bila terdapat kesamaan 
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data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti‖ (Sugiyono, 

2011:121). 

b. Uji Reliabilitas: ―Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama‖ 

(Sugiono, 2011: 121). Jadi reliabilitas 

adalah kemampuan suatu alat ukur 

untuk mengukur tanpa kesalahan dan 

hasilnya selalu konsisten, meskipun 

digunakan oleh orang lain atau di 

tempat lain untuk mengukur hal yang 

sama. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

―Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi‖ 

(Sugiono, 2011: 147). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji statistik yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel berdistribusi 

normal atau tidak. ―Dasar 

pengambilan keputusan adalah jika 

data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diogonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola ditribusi normal, 

maka model regresi memiliki asumsi 

normalitas‖ (Ghozali, 2013: 163) 

b. Uji Heteroskedatisitas 

Menurut Ghozali (2011:139) ―Uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya‖. 

Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

4. Analisis Jalur (path analysis) 

Menurut Riduan & Kuncoro (2011:2) 

―Metode path analysis digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antar variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

langsung maupun tidak langsung 

seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap variabel terikat (endogen)‖. 

HASIL 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

2. Variabel Gaya Kepemimpinan 

Demokratis 

No. 

Item 

rhitung rtabel Keterangan 

1 0,433 0,349 Valid 

2 0,830 0,349 Valid 

3 0,447 0,349 Valid 

4 0,419 0,349 Valid 

5 0,790 0,349 Valid 

6 0,783 0,349 Valid 
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7 0,866 0,349 Valid 

8 0,363 0,349 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti 

Variabel Motivasi Kerja 

No. 

Item 

rhitung rtabel 
Keterangan 

9 0,715 0,349 Valid 

10 0,884 0,349 Valid 

11 0,814 0,349 Valid 

12 0,547 0,349 Valid 

13 0,888 0,349 Valid 

14 0,507 0,349 Valid 

15 0,586 0,349 Valid 

16 0,722 0,349 Valid 

17 0,680 0,349 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti 

Dapat dilihat hasil dari uji validitas 

Sumber: Diolah Peneliti 

variabel motivasi kerja nilai rhitung lebih 

besar dari rtabel dengan demikian item 

dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

No 
Variabel 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

1 Gaya Kepemimpinan 

Demokratis 

0,851 Reliabel 

2 Motivasi Kerja 0,915 Reliabel 

Sumber: Data diolah peneliti 

Dapat dilihat bahwa setiap variabel dapat 

dikatakan reliabel, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil nilai Cronbach’s Alpha 

pada setiap variabel yang memiliki nilai 

lebih besar dari 0,6. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

Hasil uji asumsi normalitas dengan grafik 

Normal P-P Plot terhadap model analisis 

jalur  

antara Gaya Kepemimpinan Demokratis, 

Motivasi Kerja, dan Kinerja menunjukkan 

bahwa titik-titik plot berhimpit dengan 

garis diagonal sehingga dapat dikatakan 

bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

b. Uji Heteroskedatisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji 

Scatterplot terhadap model analisis jalur 

antara Gaya Kepemimpinan Demokratis, 

Motivasi Kerja, dan Kinerja diketahui 

bahwa titik-titik data pengamatan  
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Sumber: Diolah Peneliti 

berpencar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertentu sehingga tidak 

ditemukan adanya indikasi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Analisis Jalur (Path Analysis) 

e1 = √1     
1 

e1 = √1  0 1 2 

e1 = √0  2  

e1 = 0,910 

Z = β2 X + e1 

Z = 0,414 X + 0,910  

Hubungan dari gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap 

kinerja karyawan PG Gempolkrep Bagian 

Instalasi, berdasarkan koefisien beta yang 

telah tersatandarisasi menunjukkan hasil 

nilai positif sebesar 0,414. Dari tabel di 

atas dapat dilihat nilai signifikansi variabel 

gaya kepemimpinan demokratis 0,000. 

Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan gaya kepemimpinan 

demokratis berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan dapat 

diterima. 

Berdasarkan persamaan regresi di 

atas yang dilakukan peneliti dapat 

disimpulkan hasilnya bahwa koefisien beta 

a. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Karyawan 
Model Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 20.139 4.267  4.720 .000 

Gaya 

Kepemimpinan 

Demokratis 

.547 .136 .414 4.022 .000 

R square = 0,172 

Dependent Variabel : Motivasi kerja 

Sumber: Data diolah peneliti 
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variabel X yaitu gaya kepemimpinan 

demokratis dapat menjelaskan variabel Z 

yaitu motivasi kerja sebesar 0,414. 

Berikutnya diperoleh hasil koefisien 

determinasi atau R Square (R
2
1) sebesar 

0,172, artinya pengaruh terhadap Motivasi  

 

Kerja yang ditimbulkan dari Gaya 

Kepemimpinan Demokratis mencapai 17,2 

persen, sedangkan pengaruh dari faktor 

lainnya sebesar 82,8 persen. 

 

e2 = √1    
2
 

e2 = √1  0   2 

e2 = √0     

e2 = 0,747 

Y = β1 X + β3 Z + e2 

Y = 0,340 X + 0,448 Z + 0,747 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Koefisien beta variabel X  Gaya 

Kepemimpinan Demokratis sebesar 

0,340 menunjukkan pengaruh positif, 

artinya semakin baik faktor Gaya 

Kepemimpinan Demokratis maka 

semakin baik faktor Kinerja. 

b. Koefisien beta variabel Z Motivasi 

Kerja sebesar 0,448 menunjukkan 

pengaruh positif, artinya semakin 

baik faktor Motivasi Kerja maka 

semakin baik faktor Kinerja. 

Hasil dari analisis data tabel di atas 

dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi 

variabel gaya kepemimpinan demokratis 

0,001 dan dapat dilihat pada tabel tersebut 

nilai dari beta positif sebesar 0,340. 

Dengan demikian dapat diartikan hipotesis 

yang menyatakan gaya kepemimpinan 

demokratis berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan dapat 

diterima. Berikutnya pada variabel 

motivasi kerja menunjukkan nilai 

signifikansi 0,000 serta nilai beta positif 

sebesar 0,448 sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan  juga dapat 

diterima. 

b. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 
Model Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 7.061 10.138  .696 .488 

Gaya Kepemimpinan 

Demokratis 

1.136 .313 .340 3.631 .001 

Motivasi Kerja 1.135 .237 .448 4.785 .000 

R square = 0,442 

Dependent Variabel : Kinerja Karyawan 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Hasil koefisien determinasi R 

Square (R
2
2) sebesar 0,442, maka dapat 

diartikan bahwa pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan demokratis dan variabel 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

sebesar 44,2%. Dengan kata lain 65,8% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

model. 

c. Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Demokratis terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Motivasi Kerja 

Pengujian analisis jalur untuk 

mengetahui pengaruh tidak langsung gaya 

kepemimpinan demokratis terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja, 

maka diperoleh hasil sebagai, berikut : 

PTL = β2 × β3  

Keterangan : 

PTL : Pengaruh Tidak Langsung 

β2 : Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Demokratis terhadap Motivasi Kerja 

β3 : Pengaruh Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Sehingga: 

PTL = 0,414 × 0,448 

PTL = 0,185 

Berdasarkan perhitungan di atas, 

maka pengaruh tidak langsung dapat 

diketahui sebesar 0,185. Hal ini dapat 

diartikan motivasi kerja sebagai variabel 

intervening, dimana gaya kepemimpinan 

demokratis berpengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja. 

d. Koefisien Determinasi Total 

Pemeriksaan menggunakan 

koefisien determinasi total (R
2
m) yang 

menunjukkan model path yang terbentuk 

mampu mewakili data yang ada. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi total 

(Rm
2
) adalah sebagai berikut: 

  R
2
m = 1 – (1 – R

2
1) x (1 – R

2
2)  

  R
2
m = 1 – (1 – 0,172) x (1 – 0,442)  

  R
2
m = 1 – 0,462 

  R
2
m = 0,538 

Berdasarkan perhitungan tersebut 

didapatkan nilai koefisien determinasi 

total sebesar 0,538 artinya bahwa model 

path yang terbentuk mampu menjelaskan 

sekitar 53,8% oleh model tersebut. 

Sedangkan sisanya sebesar 46,2% dapat 

dijelaskan oleh variabel lain seperti 

disiplin kerja, lingkungan kerja, dan 

kepuasan kerja. 

PEMBAHASAN  

A. Pengaruh Secara Langsung, Positif, 

dan Signifikan Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan PG Gempolkrep Bagian 

Instalasi 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 
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memiliki pengaruh positif secara langsung 

yang signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan PG Gempolkrep bagian 

Instalasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan demokratis menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi motivasi 

kerja karyawan PG Gempolkrep Bagian 

Instalasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pimpinan PG Gempolkrep bagian 

instalasi telah menerapkan gaya 

kepemimpinan demokratis dengan efektif. 

Yaitu dengan memberi kesempatan kepada 

karyawan agar dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki dan selalu 

melakukan komunikasi dua arah dengan 

karyawan sehingga pimpinan dapat 

mengerti yang dibutuhkan karyawannya. 

Menurut Hasibuan (2006:216) ―gaya 

kepemimpinan demokratis memiliki 

kekuatan untuk memotivasi bawahannya, 

dengan meningkatnya motivasi kerja 

tersebut dan pemimpin melaksanakannya 

dengan persuasif maka akan terciptanya 

kerjasama yang serasi antara pemimpin 

dan bawahan, menumbuhkan loyalitas 

bawahan, dan yang terpenting yaitu 

mampu menumbuhkan partisipasi 

bawahan‖. 

Teori tersebut didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Reza 

(2010) menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap 

motivasi kerja. Prastya (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa Gaya 

kepemimpinan demokratis memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi kerja. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Abdurrachim  (2016) dengan judul 

pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap disiplin kerja melalui motivasi 

kerja yang menghasilkan bahwa gaya 

kepemimpinan demokratis berpengaruh 

secara positif terhadap motivasi kerja. 

Penelitian lain sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Prawirosumarto, dkk. (2017) dalam 

jurnalnya juga menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja.  

Dengan demikian peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi kerja 

karywan PG Gempolkrep bagian instalasi. 

B. Pengaruh Secara Langsung, Positif, 

dan Signifikan Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Terhadap Kinerja Karyawan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa variabel gaya kepemimpinan 

demokratis memiliki pengaruh positif 

secara langsung yang signifikan terhadap 
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kinerja karyawan PG Gempolkrep bagian 

Instalasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan demokratis menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan PG Gempolkrep 

Bagian Instalasi. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pimpinan PG 

Gempolkrep telah menerapkan gaya 

kepemimpinan demokratis dengan baik. 

Yakni dengan memperlakukan 

bawahannya secara manusiawi, 

menjunjung tinggi harkat dan martabat 

bawahan, memberikan tugas kepada 

bawahannya sesuai dengan tugas 

pokoknya, dan menyesuaikan diri dengan 

bawahan. Dengan demikian karyawan 

merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas kerja 

karyawan. 

Penelitian ini sejalan dengan teori 

yang dikumukakan oleh Robbins dan 

Coulter (2009:175) ―Gaya kepemimpinan 

demokratis mendeskripsikan pimpinan 

yang cenderung mengikutsertakan 

karyawan dalam pengambilan keputusan, 

mendelegasikan kekuasaan, mendorong 

partisipasi karyawan dalam menentukan 

bagaimana metode kerja dan tujuan yang 

ingin dicapai, dan memandang umpan 

balik sebagai suatu kesempatan untuk 

melatih karyawan‖. 

Menurut Harold Kontz (1986:150) 

terdapat pengaruh gaya kepemimpinan 

demokratis terhadap kinerja karyawan.  

seorang pemimpin dalam 

kepemimpinan gaya demokratis ini 

tidak banyak menggunakan 

kekuasaannya, melainkan 

memberikan kesempatan sebanyak-

banyaknya kepada bawahan untuk 

mandiri dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka. Pemimpin seperti 

ini akan bergantung pada bawahan 

mereka untuk menetapkan sendiri 

tujuan dan cara bawahan dalam hal 

pencapaian tujuan perusahaan, dan 

tugas pemimpin adalah menjalin 

komunikasi baik dengan bawahannya 

untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan seorang karyawan dalam 

penyelesaian pekerjaannya di dalam 

perusahaan untuk pencapaian tujuan 

dari perusahaan. 

Teori tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Reza 

(2010) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dengan 

mengambil sampel sebanyak 112 

karyawan pada PT Sinar Santosa Perkasa. 

Penelitian yang dilakukan Prasetya (2014) 

dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan demokratis memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Dijelaskan juga bahwa gaya 

kepemimpinan demokratis merupakan 

variable yang paling berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. Apabila gaya 

kepemimpinan ini semakin ditingkatkan, 

maka akan semakin baik pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan di dalam 

perusahaan. 

Penelitian oleh Yugusna, dkk. 

(2016) dalam jurnalnya menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan dari gaya kepemimpinan 

demokratis terhadap kinerja karyawan dan 

menyatakan gaya kepemimpinan tersebut 

cukup efisien diterapkan karena bawahan 

merasa dihargai dan pendapat mereka 

didengarkan, sehingga berdampak 

terhadap kinerja. Penelitian yang 

dilakukan Abdurrachim (2016) 

menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan demokratis berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

Pawirosumarto, dkk. (2017) dalam 

penelitiannya juga menyimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Dengan demikian peneliti dapat 

menbyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan demokratis memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karywan PG Gempolkrep bagian 

instalasi. 

C. Pengaruh Secara Langsung, Positif, 

dan Signifikan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi 

Berdasarkan hasil analisis data 

dapat diketahui bahwa variabel motivasi 

kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan  PG 

Gempolkrep bagian instalasi. Menurut 

penelitian ini dapat diketahui apabila 

motivasi kerja karyawan tinggi maka 

kinerja karyawan akan tinggi. 

Penelitian ini mendapatkan hasil 

bahwa motivasi kerja karyawan PG 

Gempolkrep bagian instalasi dalam 

kategori tinggi. PG Gempolkrep telah 

memenuhi kebutuhan karyawan yang 

berkaitan dengan kebutuhan dasar dengan 

pemberian gaji yang layak dan 

memberikan jaminan akan kelamatan dan 

kesehatan kerja. Selanjutnya kebutuhan 

akan keterhubungan juga telah terpenuhi 

dengan terjalinnya interaksi yang baik 

antar karyawan maupun karyawan dengan 

pimpinan, dan kebutuhan untuk 

berkembang juga telah terpenuhi dengan 

diberikannya kesempatan untuk dapat 

mengembangkan kemampuan secara 

maksimal dan pemberian promosi jabatan 

bagi karyawan yang menunjukkan kinerja 

baik secara konsisten, dengan demikian 

tingginya motivasi karyawan tentu akan 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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Penelitian ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Siagian (2009: 12) 

―motivasi merupakan daya dorong 

seseorang untuk memberikan kontribusi 

yang sebesar mungkin demi keberhasilan 

organisasi  untuk mencapai tujuannya‖. 

Teori lain yang juga mendukung 

dikemukakan oleh (Moehariono, 2012: 

340) ―bahwa kinerja pada dasarnya dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

harapan mengenai imbalan, dorongan atau 

motivasi, kemampuan, kebutuhan, 

presepsi terhadap tugas, imbalan internal 

dan eksternal, presepsi terhadap tingkat 

imbalan, dan kepuasan kerja‖  

Teori tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Reza 

(2010) yang berjudul pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Sinar 

Sentosa Perkasa Banjarnegara. 

Menunjukkan hasil bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Motivasi pada penelitian ini 

memiliki pengaruh yang paling kuat 

terhadap kinerja karyawan 

Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Tucanan, dkk. (2014) dengan 

menggunakan analisis jalur menghasilkan 

bahwa  terdapat pengaruh signifikan dan 

positif antara motivasi karyawan terhadap 

kinerja karyawan. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa motivasi kerja karyawan 

berpengaruh signifikan dan positif secara 

langsung terhadap kinerja karyawan. Hasil 

tersebut menjelaskan  bahwa semakin kuat 

motivasi kerja  karyawan maka semakin  

baik kinerja karyawan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kharis (2015), 

Pawirosumarto, dkk. (2017) dalam 

jurnalnya juga menyimpulkan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karywan PG Gempolkrep 

bagian instalasi. 

D. Pengaruh Tidak Langsung Gaya 

Kepemimpinan Demokratis 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Motivasi Kerja  

Dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, 

maka dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh tidak secara langsung yang 

positif gaya kepemimpinan demokratis 

terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja karyawan PG Gempolkrep 

Bagian Instalasi. Hasil dari analisis data 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan demokratis dan 

motivasi kerja menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan 

pada PG Gempolkrep Bagian Instalasi. 
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Kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya yakni pemimpin yang menerapkan 

gaya kepemimpinan demokratis. Gaya 

kepemimpinan demokratis dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan karena 

menurut Arifin (2008) 

seorang pemimpin yang demokratis 

senang menerima saran, pendapat dan 

bahkan kritik dari bawahannya. 

Sehingga karyawan akan mudah 

dalam melakukan pekerjaanya karena 

mendapat bimbingan dan bebas 

menyampaikan pendapat ketika 

mengalami kesulitan atau bahkan 

ketidaksesuaian perintah dari 

pimpinannya, hal tersebut tentu dapat 

juga menambah peningkatan motivasi 

kerja karyawan. Sehingga dengan 

adanya peluang peningkatan motivasi 

kerja karyawan tersebut membuat 

karyawan merasa memiliki semangat 

untuk dapat menampilkan kinerja 

terbaiknya. 

Teori tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Reza 

(2010) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan, 

dan motivasi kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Dalam 

penelitiannya motivasi memiliki pengaruh 

yang paling kuat terhadap kinerja 

karyawan. Prastya (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul pengaruh 

gaya kepemimpinan demokratis, motivasi 

kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. 

Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Abdurrachim (2016) mendapatkan 

hasil bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Pawirosumarto, dkk. 

(2017) dalam jurnalnya menyimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi 

berpengaruh positif yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka gaya kepemimpinan demokratis 

berpengaruh pada kinerja karyawan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi dan variabel 

motivasi kerja menjadi kebutuhan yang 

harus dipenuhi supaya dapat menjaga 

bahkan meningkatkan kinerja karyawan 

bagian instalasi tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan tentang 

gaya kepemimpinan demokratis terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja di 

PG Gempolkrep Bagian Instalasi, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karyawan PG Gempolkrep bagian 

instalasi menilai bahwa pimpinan 
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telah menerapkan gaya 

kepemimpinan demokratis secara 

efektif, tingkat motivasi kerja 

karyawan juga tergolong dalam 

kategori tinggi dalam melaksanakan 

pekerjaannya, dan kinerja karyawan 

bagian instalasi termasuk dalam 

kategori baik. 

2. Gaya kepemimpinan demokratis 

memiliki pengaruh langsung secara 

positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan PG 

Gempolkrep bagian instalasi. Artinya 

semakin baik gaya kepemimpinan 

demokratis yang diterapkan, maka 

motivasi kerja karyawan akan 

semakin tinggi dan juga sebaliknya.  

3. Gaya kepemimpinan demokratis 

memiliki pengaruh langsung secara 

positif dan signifikan tethadap kinerja 

karyawan. Artinya semakin baik gaya 

kepemimpinan demokratis yang 

diterapkan, maka kinerja karyawan 

akan semakin baik dan juga 

sebaliknya. 

4. Motivasi kerja memiliki pengaruh 

langsung secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi. Artinya 

semakin tinggi motivasi kerja 

karyawan, maka kinerja karyawan 

akan semakin baik dan juga 

sebaliknya.  

5.  Gaya kepemimpinan demokratis 

berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi kerja karyawan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi. Gaya 

kepemimpinan demokratis yang 

diterapkan oleh pimpinan PG 

Gempolkrep Bagian Instalasi 

berpengaruh pada kinerja karyawan 

dan motivasi kerja akan menjadi 

kebutuhan yang harus dipenuhi agar 

dapat menjaga dan meningkatkan 

kinerja karyawan bagian instalasi 

tersebut.  

Saran 

Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan melakukan penelitian terhadap  

variabel-variabel lain yang terkait dengan 

hubungan kepemimpinan demokratis 

terhadap kinerja karyawan dengan 

mengkombinasikan atau mengantikan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan seperti disiplin kerja, 

lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. 

Peneliti lain diharapkan dapat melakukan 

pembaruan dalam penelitian dengan 

merujuk jurnal-jurnal terbaru yang 

terindeks agar penelitian yang dilakukan 

memiliki kualitas yang baik. 
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Abstract: Empowerment of SMEs through partnerships has been widely carried out but 

its effectiveness is still being questioned by various parties. The understanding and 

selection of partnership patterns for Small and Medium Enterprises (SMEs) with 

nuanced dependence is very important to be put forward. Implementation of the concept 

of interdependence is by implementing cooperation. This study aims to determine the 

pattern of compiling corporate partnership with MSEs and the mechanism for 

implementing business cooperation through Corporate Social Responsibility (CSR) 

activities in East Java. The results of the study illustrate that the majority of corporations 

and MSEs collaborate with MSEs in the field of production, with intra-partnership 

partnerships carried out through intermediate partnerships and initial partnerships. The 

partnership mechanism begins with the identification of partners, selection of partner 

MSEs, making MoU, fostering MSEs, technical assistance, mentoring and Monev. The 

results of this study are expected to be able to create a model of SME empowerment 

through Corporate Social Responsibility (CSR) activities by considering environmental 

conditions. 

Keyword: Corporate Sosial Responbility (CSR), SME Empowerment. 

 

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMK) 

mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional, karena 

sektor ini mampu berperan ganda yaitu 

penumbuhan kegiatan usaha ekonomi 

yang sekaligus menyerap tenaga kerja, 

serta  berperan dalam pendistribusian 

hasil-hasil pembangunan. Pengalaman 

telah membuktikan bahwa dalam  krisis 

ekonomi baik karena pengaruh ekternal 

maupun internal yang terjadi di negara kita 

sejak beberapa waktu yang lalu, telah 

mengakibatkan stagnasi pada kegiatan 

usaha berskala besar, namun tidak 

berpengaruh nyata terhadap kegiatan 

UMK. Hal ini membuktikan bahwa sektor 

UMK lebih tangguh atau mempunyai daya 

imun dalam menghadapi kondisi yang 

penuh dengan tekanan dan uncertainty 

dalam perekonomian.. 

Kesadaran tentang pentingnya 

hubungan yang harmonis antara 

perusahaan atau industri  dengan 

lingkungan strategisnya dewasa ini telah 

menjadi bagian penting dari tumbuh dan 

berkembangnya suatu perusahaan.  Secara 

fundamental hubungan yang baik tersebut, 

harus diletakkan pada prinsip-prinsip 
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simbiosismutualistis, Saling pengertian 

dan saling memberi manfaat. Melalui 

konsep ini, masyarakat diharapkan dapat 

berperilaku menghargai dan kooperatif 

terhadap eksistensi perusahaan, sementara 

perusahaan tetap dapat beroperasi secara 

sehat dalam mengejar keuntungan 

ekonominya sembari tetap meningkatkan 

tanggung jawab sosial terhadap 

lingkungannya, tanpa perlu khawatir akan 

adanya gangguan sosial. 

Kebijakan Pemerintah Jawa Timur 

dalam pengembangan dunia usaha sangat 

tepat karena dunia usaha telah 

memberikan kontribusi nyata  terhadap 

pembiayaan pembangunan. Secara umum 

ada tiga jalur kontribusi yang diberikan 

oleh dunia usaha yaitu Pertama melalui 

jalur pajak bagi kegiatan usaha 

sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. 

Pajak kegiatan usaha ini secara langsung 

akan menjadi sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), yang selanjutnya menjadi 

sumber pembiayaan pembangunan daerah. 

Kedua melalui jalur kemitraan. Jalur ini 

tidak memberikan efek langsung terhadap 

PAD, namun demikian jalur ini mampu 

menciptakan kondisi yang kondusif 

berkembangnya kegiatan ekonomi. 

Kemitraan yang terbangun antara 

pengusaha besar dengan pengusaha kecil 

(UMK) akan menjadikan UMK 

berkembang, karena adanya fasilitasi dari 

pengusaha besar dalam bentuk antara lain 

keterjaminan pasar, ketersediaan bahan, 

pinjaman modal, peningkatan status usaha, 

peningkatan kualitas produk serta SDM.  

Fasilitasi dari pengusaha besar ini 

merupakan kontribusi yang karena 

berbagai keterbatasan tidak mampu 

diperankan oleh pemerintah. Dengan 

berkembangnya UMK diharapkan akan 

menyerap lapangan kerja serta sejalan 

dengan proses berkembangnya UMK 

tersebut kemudian akan menjadi sumber 

PAD melalui pajak yang dikenakannya. 

Ketiga melalui jalur Corporate Social 

Responsibility (CSR), Sejak diundangkan 

UU No 40 Tahun 2007 mengenai 

Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 

yang menyatakan bahwa perseroan wajib 

melaksanakan CSR. Bila tidak, perusahaan 

akan dikenai sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

Empat tahun belakang ini 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

memang menjadi trend di Indonesia. 

Banyak orang berbicara tentang Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan semakin 

banyak perusahaan yang melaksanakan 

program tersebut. Namun upaya sosialisasi 

perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak 

korporasi menyadari dan memahami 

pentinganya CSR. Pelaksanaan CSR di 

Indonesia didasarkan pada landasan 

konstitusi UU No 40 Tahun 2007 
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mengenai Perseroan Terbatas. Undang-

undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 

74 menyatakan bahwa perseroan wajib 

melaksanakan CSR. Bila tidak, korporasi 

akan dikenai sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Korporasi 

yang wajib melaksanakan CSR adalah 

yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 

sumber daya alam. Sedangkan korporasi 

yang tidak menyentuh sama sekali dengan 

sumber daya alam boleh melaksanakan 

CSR dengan sukarela. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah juga menjadi dasar hokum bagi 

penyelenggaraan CSR di Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan 

Usaha Milik Negara dapat menyediakan 

pembiayaan dari penyisihan bagian laba 

tahunan yang dialokasikan kepada Usaha 

Mikro dan Kecil. Jumlah penyisihan laba 

untuk pendanaan program maksimal 

sebesar 2% dari laba bersih untuk Program 

Kemitraan dan maksimal 2% untuk 

Program Bina Lingkungan. Kegiatan CSR 

sudah dlaksanakan di Jawa Timur 

meskipun belum ada model pelaksanaan 

yang bisa di desiminasi. Nilai CSR 

perusahaan dengan model kemitraan yang 

dilakukan oleh korporasi terhadap UMK di 

jawa timur jika dirupiahkan mencapai 

jumlah Rp 3.430.187.479.650,-. 

Berdasarkan jumlah ini jika dirinci per 

bidang usaha, nampak sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Nilai Kemitraan pada setiap 

Bidang Usaha 

 Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur 

Melihat potensi yang besar dari 

pelaksanaan CSR di Jawa timur tentu hal 

ini merupakan peluang bagi pemerintah 

untuk memberdayakan UKM di Jawa 

Timur. Selain itu, dengan adanya CSR 

perusahaan akan memberikan kontribusi 

kepada masyarakat dalam bentuk dan 

besaran yang disesuaikan dengan 

kepentingan dan kemampuan perusahaan. 

Sesuai dengan ruang lingkup dan  tujuan 

penelitian ini, maka dari ketiga jalur 

kontribusi dunia usaha tersebut di atas 

akan dikaji lebih dalam pada jalur yang ke 

dua, yaitu kemitraan pengusaha besar 

dengan UMK. 

Efektifitas dan overlapping 

kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan permasalahan dalam 

Bidang usaha 
perusahaan 

Jumlah % 

a. Perdagangan    492,606,343,666  14.36 

b. Pertanian    101,994,040,000  2.97 

c. Perkebunan 1,298,712,180,696  37.86 

d. Perikanan    204,350,500,000  5.96 

e. Peternakan    392,125,450,000  11.43 

f. Food and beverage    429,535,600,000  12.52 

g. Manufaktur    303,174,103,672  8.84 

h. Pertambangan        3,528,000,000  0.10 

i. Industri kimia        4,200,000,000  0.12 

j. Kehutanan      11,944,104,116  0.35 

k. 
Tekstil, produk tekstil 

dan kerajinan    183,159,907,500  
5.34 

l. Lainnya        4,857,250,000  0.14 
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pelaksanaan CSR di Jawa Timur. Merujuk 

pada data  pelaksnaan CSR di Jawa Timur 

yang sangat besar nilanya dan memiliki 

potensi dalam  permberdayaan UKM, 

maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola menyusun kerjasama 

kemitraan korporasi dengan UMK dan 

mekanisme pelaksanaan kerjasama usaha 

melalui kegiatan Corporate Sosial 

Responbility (CSR) di Jawa Timur. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif dirancang dengan 

menggunakan pendekatan Mixing 

Methods, yakni suatu penelitian dengan  

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 

yang ingin mengkaji secara mendalam 

suatu fenomena (indept interview) yang 

ada di masyarakat dengan tidak 

memanipulasi variabel-variabel 

penelitian (expose facto) dan tidak 

menghubungkan antar variabel secara 

statistik. Penelitian ini menyangkut 

peristiwa yang sudah terjadi yang 

berhubungan dengan kondisi sekarang. 

Penelitian akan melakukan kajian dan 

analisis secara mendalam sehingga 

memunculkan rekomendasi tindak lanjut 

yang tepat. Data kuantitatif yang sudah 

dikumpulkan di cek kebenarannya 

dengan melakukan klarifikasi dan 

validasi melalui wancara mendalam dan 

FGD. Perolehan data melalui wawancara 

dan FGD ini diharapkan akan lebih 

menguatkan dan memperdalam tentang 

harapan terhadap pengembangan 

kerjasama di masa yang akan datang baik 

menyangkut masalah substansial, strategi 

maupun mekanismenya 

Penelitian ini akan menggali data 

dinamis secara indeept melalui teknik 

wawancara, observasi, dokumentasi dan 

Focuss Group Discussion (FGD). 

Penentuan sample menggunakan teknik 

purposive cluster sampling. Berdasarkan 

teknik ini (dengan mempertimbangkan 

homogenitas populasi) sample ditentukan 

sebanyak 15 kabupaten/kota. Data yang 

dikumpulkan keseluruhannya  dianalisis, 

diarahkan untuk memperoleh gambaran 

tentang pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dalam bingkai 

Corporate Sosial Responbility (CSR) di 

Jawa Timur. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa teknik analisis data 

yang digunakan adalah Analisis Wacana 

(Discourcess Analysis).   

 

 

 HASIL 

1. Pola Kerjasama Kemitraan 

Korporasi Dengan UMK 

Berdasarkan analisis data 

disimpulkan bahwa pola kemitraan yang 

telah terjalin antara korporasi dengan 
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UMK selama ini adalah pola kemitraan 

awal (47.97%) dan kemitraan antara 

(52,03%), belum teridentifikasi pola 

kemitraan akhir. Pola kemitraan antara 

lebih banyak dijumpai dibandingkan pola 

kemitraan awal, mengindikasikan bahwa 

dalam proses kemitraan telah ada 

partisipasi dari pihak UMK dalam bentuk 

penyertaan permodalan dalam bentuk 

sarana produksi, misalnya lahan pertanian, 

sarana produksi, dan tenaga kerja. 

Penyertaan saham masih dianggap sebagai 

suatu yang memberatkan bagi UMK, 

karena masalah laten di UMK adalah 

kurangnya modal dan akses informasi 

usaha. Beberapa jenis pola kemitraan yang 

telah banyak dilaksanakan, antara lain 

terdiri dari. 

a. Pola inti plasma, adalah hubungan 

kemitraan antara usaha kecil (UK) 

atau usaha kecil menengah (UMK) 

dan usaha besar yang di dalamnya 

usaha besar bertindak sebagai inti, 

dan UMK sebagai plasma. Salah satu 

contoh kemitraan ini adalah pola 

Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana 

perusahaan inti menyediakan lahan, 

sarana produksi, bimbingan teknis, 

manajemen, menampung, mengolah 

dan memasarkan hasil produksi, di 

samping itu perusahaan inti tetap 

memproduksi kebutuhan perusahaan. 

Sedangkan kelompok mitra usaha 

memenuhi kebutuhan perusahaan 

sesuai dengan persyaratan yang telah 

disepakati sehingga hasil yang 

diciptakan harus mempunyai daya 

kompetitif dan nilai jual yang tinggi. 

b. Pola subkontrak, adalah pola 

hubungan kemitraan antara UMK 

dengan usaha besar dimana UMK 

memproduksi komponen yang 

diperlukan oleh usaha besar sebagai 

bagian dari produksinya. Ciri khas 

dan bentuk kemitraan subkontrak ini 

adalah membuat kontrak bersama 

yang mencantumkan volume, harga 

dan waktu. Kemitraan pola 

subkontrak ini mempunyai 

keuntungan yang dapat mendorong 

terciptanya alih teknologi, modal dan 

keterampilan serta menjamin 

pemasaran produk kelompok mitra 

usaha. Pengalaman Jepang 

membuktikan keberhasilan pola 

kontrak berupa pengalihan teknologi, 

modal, dan keterampilan dan industri 

skala besar kepada industri skala 

kecil serta mendorong industri skala 

kecil tumbuh dan berkembang 

Misalnya, PT. BOMA BISMA 

INDRA di Pasuruan yang 

memberlakukan pola subkontrak alat-

alat pertanian, dengan menggunakan 

konsep ‗parent foster‘ atau bapak 

angkat.  



Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  71 
 

c. Pola dagang umum, adalah pola 

hubungan kemitraan antara UMK 

dengan usaha besar, dimana usaha 

besar memasarkan hasil produksi 

UMK dan UMK memasok kebutuhan 

yang diperlukan usaha besar sebagai 

mitranya. Beberapa kegiatan 

agribisnis khususnya produk 

hortikultura yang banyak menerapkan 

kemitraan pola dagang ini, di mana 

beberapa kelompok tani yang 

bergabung dalam bentuk koperasi 

maupun badan usaha lainnya bermitra 

dengan Toko Swalayan atau mitra 

usaha lainnya, untuk memenuhi atau 

mensuplai kebutuhannya sesuai 

dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan mitra 

usaha. Keuntungan dan pola 

kemitraan dagang ini adalah adanya 

jaminan harga atas produk yang 

dihasilkan dan kualitas sesuai dengan 

yang telah ditentukan atau disepakati. 

Namun demikian kelemahan dan pola 

ini adalah memerlukan permodalan 

yang kuat sebagai modal kerja dalam 

menjalankan usahanya baik oleh 

kelompok mitra usaha maupun 

perusahaan mitra usaha.  

d. Pola keagenan, adalah hubungan 

kemitraan dmana UMK diberi hak 

khusus untuk memasarkan produk 

(barang dan jasa) usaha besar sebagai 

mitranya.  Kelebihan dan pola 

keagenan antara lain bahwa agen 

dapat merupakan tulang punggung 

dan ujung tombak pemasaran usaha 

besar. Oleh karena itu peranan agen 

agar dapat memberikan manfaat 

saling menguntungkan dan saling 

memperkuat, maka agen harus lebih 

profesional, handal dan ulet dalam 

pemasaran.  

e. Waralaba, adalah pola hubungan 

kemitraan dimana usaha besar 

sebagai pemberi waralaba 

memberikan hak penggunaan lisensi, 

merek dagang, dan saluran 

distribusinya kepada penerima 

waralaba (UMK) dengan disertai 

bantuan bimbingan manajemen. 

Kelebihan dan pola waralaba ini 

antara lain adalah bahwa perusahaan 

pewaralaba dan perusahaan 

terwaralaba sama-sama mendapatkan 

keuntungan sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Keuntungan tersebut 

dapat berupa: adanya alternatif 

sumber dana, penghematan modal, 

efisiensi. Waralaba ini merupakan 

dampak dari globalisasi di mana 

dicirikan dengan makanan yang 

diproduksi dan negara maju, melanda 

negara berkembang. 

Pola kemitraan sebagaimana yang 

dijelaskan di atas pada dasarnya dapat 
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digambarkan suatu pola kemitraan secara 

umum yang dapat dikembangkan di 

Indonesia, yaitu melalui tiga tahapan: 

tahap awal, tahap antara, dan tahap akhir. 

Ketiga tahapan tersebut menjelaskan 

evolusi kemitraan, yang dimulai hanya 

dari penyediaan tenaga saja, kemudian 

berkembang penyertaan bahan, 

manajemen, dan permodalan oleh UMK, 

dan terakhir penyertaan modal dari UMK 

pada usaha besar.  

2. Mekanisme Pelaksanaan 

Kerjasama Usaha 

 Mekanisme pelaksanaan kerjasama usaha 

antara UMK dengan korporasi meliputi 

prosedur kerja sama kemitraan 

(identifikasi UMK oleh mitra, seleksi 

UMK pleh mitra, pembuatan MoU), 

program Pendampingan Terintegrasi, 

program Pelatihan. 

a. Prosedur Kerjasama Kemitraan 

Prosedur pelaksanaan kerjasama 

usaha kemitraan antara UMK dengan 

korporasi meliputi: identifikasi UMK 

oleh mitra yaitu proses untuk 

menentukan atau menetapkan 

identitas terhadap kolega yang akan 

dijadikan mitra untuk kerjasama 

berdasarkan kreteria-kreteria tertentu; 

Seleksi UMK pleh mitra adalah 

proses untuk menetapkan mitra 

berdasarkan kreteria yang ditetapkan 

pada saat identifikasi, dan Pembuatan 

MoU merupakan kesepakatan kontrak 

kerja yang memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang 

bekerja sama. 

b. Program Pendampingan Terintegrasi 

sebagai Alternatif Solusi Kendala 

Non-Modal bagi UMK 

Kegagalan sektor korporasi dalam 

perannya sebagai soko guru 

perekonomian nasional di masa lalu, 

mau tidak mau, telah menjadikan 

UMK sebagai primadona baru yang 

pantas dijadikan isu sentral oleh 

berbagai kalangan dan pusat 

penelitian. Layakkah UMK menjadi 

soko guru perekonomian nasional, 

yang berarti mengambil peran yang 

pada kurun waktu lalu dipegang oleh 

sektor korporasi itu. 

Sebagimana telah ditulis pada bagian 

sebelumnya, disaat krisi ekonomi 

Indonesia, UMK memang telah 

mampu membuktikan dirinya sebagai 

―penyelamat muka‖ perekonomian 

nasional. Selain sejumlah devisa yang 

mampu disumbangkan kepada 

negara, sektor ini secara signifikan 

telah mampu mencegah terjadinya 

gelombang pemutusan hubungan 

kerja (PHK) besar-besaran sebagai 

akibat krisis moneter. Meski kita pun 

tak bisa menutup mata bahwa ada 

begitu banyak pelaku UMK yang 
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juga menjadi korban krisis tersebut. 

Apapun bentuk skim atau pola 

pembiayaan untuk UMK, tanpa 

disertai pembenahan manajerial dan 

pendampingan pasar, hanya akan 

menambah deretan cerita kegagalan 

berbagai program pemberdayaan 

UMK. Ibaratnya, sebanyak apapun 

kita menuangkan air ke dalam ceret 

yang bocor, tak akan ada air tersisa 

bila mana tidak dibenahi (ditambal) 

kebocorannya terlebih dahulu. 

Artinya, berapa besar pun UMK 

mendapatkan stimulan pembiayaan, 

tidak akan menghasilkan manfaat 

yang signifikan, selama tidak diikuti 

oleh perbaikan sistem kelembagaan 

dan manajemen UMK itu sendiri. 

Perbaiki terlebih dahulu wadahnya 

(kelembagaannya) sebelum 

dituangkan airnya (stimulan modal). 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

a. Pola-pola Kerjasama Kemitraan 

dengan UMK 

Pola kemitraan awal (47.97%) dan 

kemitraan antara (52,03%), belum 

teridentifikasi pola kemitraan akhir. 

Sebagian besar korporasi dan UMK 

melakukan kerjasama kemitraan 

dengan UMK dalam bidang produksi, 

dengan pola kemitraan intiplasma 

yang dilakukan melalui kemitraan 

antara dan kemitraan awal. Kondisi 

ini menggambarkan bahwa UMK 

belum didukung sumberdaya yang 

memadai 

b. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama 

Kemitraan dengan UMK 

Mekanisme kerjasama kemitraan 

berawal dari identifikasi mitra, seleksi 

UMK mitra, pembuatan MoU, 

pembinaan UMK, technical 

assistance, pendampingan dan 

Monev. Namun pihak UMK 

umumnya memandang MoU sebagai 

hal yang tidak terlalu penting. 

Pembinaan UMK, technical 

assistance, pendampingan dan Monev 

dilakukan oleh pihak korporasi 

sebagai upaya untuk menjamin bahwa 

proses produksi yang dilakukan oleh 

UMK akan menghasilkan produk 

yang sesuai dengan spesifikasi yang 

diharapkan oleh korporasi. Hal ini 

memberikan manfaat: Pertama, 

merupakan pembinaan terhadap 

peningkatan kemampuan UMK dalam 

kegiatan usahanya; Kedua, 

memberikan jaminan bagi pihak 

korporasi terhadap keberlangsungan 

usahanya (safety play).  

Saran  

a. Menciptakan suasana kondusif yang 

memungkinkan usaha mikro-kecil 

(UMK) dapat mengoptimalkan 
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potensinya, sehingga kerjasama 

kemitraan yang terjalin dengan usaha 

menengah-besar (korporasi) 

terlaksana secara berkesinam-bungan 

dengan mengedepankan nuansa 

kesetaraan dan saling membesarkan.  

b. Pemberian penghargaan terhadap 

pelaku kerjasama kemitraan yang 

mempunyai kinerja baik, spesifik, dan 

mempunyai nilai kemanfaatan yang 

tinggi bagi pelaku kerjasama 

kemitraan. Penghargaan ini menjadi 

bagian penting dalam upaya 

menumbuh-kembangkan kemitraan di 

kalangan usaha menengah-besar 

dengan mikro-kecil di Jawa Timur 

DAFTAR RUJUKAN 

Bappeda Provinsi Jawa Timur  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

mengenai Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
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DAMPAK INFORMASI NON KEUANGAN TERHADAP PEMBENTUKAN 

INITIAL RETURN PADA PERISTIWA IPO DI INDONESIA 

 

Ardhis Ayu Pratiwi 

Yuli Soesetio 

Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Malang, Indonesia 

Email: yuli.soesetio.fe@um.ac.id 

 

Abstract: This research aim to examine nonfinancial informations that stated at 

prospectus to initial return. The population in this study were 146 companies that 

conduct an Initial Public Offering (IPO) in the period 2009-2015. The sample selection 

using purposive sampling techniques and acquired 111 companies. Instrument data used 

is the documentation format. Data analysis technique used is multiple regression 

analysis techniques.The results showed that: 1) the condition of initial return, 

underwriter reputation, auditor reputation, company age, delay listing companies are in 

the lower class classification, 2) the underwriter's reputation and auditor’s reputation 

effect on initial return, 3) the age of the company and listing delay do not affect the 

initial return. 

Keyword: Age Company, Initial Return, Listing Delay. Reputation Auditor, Underwriter 

Reputation  

 

Pasar modal merupakan sumber 

pendanaan dan alternatif investasi pada 

sektor sekuritas bagi pemodal. Dana yang 

dihimpun dari pasar modal lebih besar 

serta tidak memerlukan jaminan seperti 

halnya sumber pendanaan dari perbankan. 

Pemenuhan kebutuhan dana merupakan 

suatu hal yang tidak terpisahkan dari 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

operasinya karena didirikannya suatu 

perusahaan yaitu untuk menjaga 

keberlangsungan hidupnya (going 

concern).  

Dalam upaya menjaga going 

concern, perusahaan berupaya mencari 

dan menggunakan sumber dana internal 

dan eksternal. Menurut pecking order 

theory, perusahaan dalam memilih 

sumber pendanaan ditentukan oleh 

hierarki sumber dana yang didasarkan 

atas cost of fund dari yang termurah 

hingga termahal. Myers dan Majluf 

(1984). Perusahaan akan memilih sumber 

pendanaan yang dimulai dari laba 

ditahan, selanjutny hutang dan apabila 

masih dinyatakan perlu pendanaan lagi 

sedangkan kapasitas yang dimiliki atas 

sumber dana sebelumnya sudah terpenuhi 

maka upaya terakhir adalah perusahaan 

melakukan penawaran sahamnya ke 

masyarakat umum, yang disebut go 

public. 

mailto:yuli.soesetio.fe@um.ac.id
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Go public merupakan upaya 

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 

publik. Penawaran saham perdana atau 

sering disebut initial public offering (IPO) 

sekaligus sebagai langkah awal bagi 

emiten untuk menjadi perusahaan terbuka. 

Dalam penentuan harga saham pada 

penawaran perdana (IPO) di pasar primer 

didasarkan atas kesepakatan antara 

perusahaan emiten dengan penjamin emisi 

efek (underwriter), sedangkan harga di 

pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme 

pasar yaitu permintaan dan penawaran 

(Misnen, 2004). Apabila penentuan harga 

saham pada saat IPO secara signifikan 

lebih rendah dibanding dengan harga yang 

terjadi di pasar sekunder (secondary 

market) di hari pertama, maka terjadi 

underpricing sebaliknya disebut overprice 

(Kim, Krinsky & Lee, 1995). 

Investor dalam menanamkan 

dananya dipasar perdana bertujuan untuk 

memperoleh initial return yang diperoleh 

dari selisih lebih antara harga di pasar 

sekunder dengan harga perdananya. Initial 

return adalah keuntungan yang di dapat 

pemegang saham karena perbedaan harga 

saham yang di beli di pasar perdana 

dengan harga jual saham yang 

bersangkutan di pasar sekunder. Semakin 

besar initial return yang dihasilkan suatu 

saham maka semakin menarik bagi 

investor memiliki saham IPO dengan 

demikian berdasarkan berbagai penelitian 

terdahulu return menjadi ukuran kinerja 

perusahaan (Jogiyanto, 1998). Dalam 

tahapan initial public offering (IPO), 

perusahaan harus membuat prospektus dan 

menyampaikan kepada BAPEPAM dan 

publik sebagaimana ketentuan yang di 

tetapkan oleh BAPEPAM yang saat ini 

disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

(Husnan, 2001).  

Prospektus perusahaan merupakan 

salah satu sumber informasi yang relevan 

dan dapat digunakan untuk menilai 

perusahaan dimaksudkan untuk 

menghindari adanya kesenjangan 

informasi yang terjadi, informasi yang 

diungkapkan dalam prospektus akan 

membantu investor untuk membuat 

keputusan yang rasional mengenai risiko 

dan nilai saham sesungguhnya yang 

ditawarkan emiten. Menurut Koetin E. A 

(1993) prospektus berisi tentang berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk menentukan prospek 

dan analisis nilai perusahaan dimasa yang 

akan datang.  

Penelitian ini bertujuan (1) 

menguji pengaruh informasi non 

keuangan yaitu reputasi underwriter, 

reputasi auditor, umur perusahaan, dan 

listing delay terhadap intial return. (2) 

mencari tahu factor-faktor non keuangan 

yang mempengaruhi initial return. Hal ini 
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mengingat masih relatif belum banyak 

diteliti dan hasil yang belum konsisten 

dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setianingrum (2005) menunjukkan 

bahwa reputasi underwriter, reputasi 

auditor dan umur emiten berpengaruh 

terhadap initial return. Sedangkan 

penelitian Kusuma (2001) menunjukkan 

reputasi underwriter, reputasi auditor dan 

waktu listing berpengaruh terhadap initial 

return dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap initial return. 

Penelitian yang dilakukan Marofen dan 

Khairunnisa (2015) menunjukkan bahwa 

reputasi underwriter dan listing delay 

berpengaruh terhadap underpricing, 

sedangkan umur perusahaan tidak 

berpengaruh.  

Ratnasari A & Hudiwinarsih G 

(2013) menyatakan bahwa KAP 

berpengaruh pada underpricing dan 

reputasi penanggung juga berpengaruh 

signifikan terhadap undepricing. 

Sedangkan menurut Radipria R (2015) 

menyatakan bahwa reputasi underwriter 

berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing, sedangkan umur perusahaan 

dan reputasi auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing. Dalam 

penelitian yang dilakukan Isfaatun dan 

Hatta (2010) menunjukkan bahwa tidak 

adanya pengaruh yang signifikan antara 

reputasi auditor, reputasi underwriter dan 

umur perusahaan terhadap initial return.  

Ariawati Siti (2005) menyatakan 

bahwa reputasi underwriter berpengaruh 

negatif terhadap underpricing, sedangkan 

listing delay tidak berpengaruh terhadap 

underpricing. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dwijayanti, M. I & Wirakususma, 

M. G (2015) menyatakan bahwa reputasi 

auditor berpengaruh positif terhadap 

return awal, sedangkan reputasi 

underwriter tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return awal. Sebaliknya, Arman 

Agus (2012) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa dari keempat variabel 

bebasnya yang ditelitinya hanya umur 

perusahaan dan reputasi underwriter 

yang berpengaruh terhadap underpricing. 

Reputasi Underwriter 

Dalam proses IPO, underwriter berfungsi 

menawarkan sekaligus bertanggung jawab 

atas terjualnya saham di pasar perdana. 

Underwriter yang bereputasi akan 

memberikan nilai yang tinggi pada saham 

yang akan dijual sebagai konsekuensi atas 

kualitas penjaminannya dan sebaliknya 

akan sangat berhati-hati untuk 

menghindari risiko tidak terjualnya saham 

yang masih tersisa. Menurut Pranowo 

(2007) dalam melakukan penawaran 

umum perdana, penjamin emisi akan 

melakukan penjaminan dengan emiten. 
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Secara umum, terdapat 2 jenis perjanjian 

yang digunakan oleh penjamin emisi yaitu 

best effort (hanya menjamin sebatas 

sekuritas yang terjual) dan full 

commitment (menjamin terjualnya seluruh 

saham yang ditawarkan).  

Reputasi underwriter. Menurut 

Penelitian Sri Iswoyo (2007) menyatakan 

bahwa apabila underwriter yang 

digunakan oleh perusahaan memiliki 

reputasi yang baik, maka hal ini akan 

berpengaruh terhadap kualitas informasi 

yang akan diberikan oleh underwriter 

kepada investor sehingga semakin baik 

reputasi underwriter, maka tingkat initial 

return akan semakin tinggi. 

 

H1: Reputasi Underwriter berpengaruh 

positif signifikan terhadap initial return 

Reputasi Auditor 

Dalam proses IPO, calon emiten wajib 

menunjuk auditor sebagai lembaga profesi 

yang bertugas memeriksa laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen 

sesuai dengan PSAK yang berlaku, dan 

memberikan pendapat atau opini atas 

keakuratan data yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan. Reputasi 

auditor menunjukkan kualitas dan 

profesionalisme auditor yang mengaudit 

laporan keuangan perusahaan. 

Hal ini mempengaruhi tingkat 

kepercayaan investor kepada perusahaan. 

Menurut Helen Sulistio (2005) 

menyatakan bahwa dengan menggunakan 

auditor yang bereputasi dapat mengurangi 

kesempatan emiten untuk berlaku curang 

dalam menyajikan informasi yang 

menyesatkan tentang prospeknya. 

Semakin baik reputasi auditor maka dapat 

meningkatkan initial return perusahaan 

yang melakukan initial public offering 

(IPO) serta dapat menarik minat investor 

dalam melakukan IPO. 

 

H2: Reputasi Auditor berpengaruh positif 

signifikan terhadap initial return 

 

Umur Perusahaan 

Makna umur perusahaan, dinyatakan 

dalam tahun, tidak sekedar menunjukkan 

sejak berapa lama perusahaan berdiri 

hingga pelaksanaan listing di bursa efek 

namun juga memberikan signal tentang 

kemampuan bertahan, bersaing, 

memanfaatkan hingga memenangkan 

berbagai kesempatan dan tantangan bisnis 

yang dihadapi  selama berdiri. Selain itu, 

umur perusahaan menunjukkan 

kemampuan emiten dalam mengelola 

risiko yang dihadapi, serta keahlian emiten 

untuk bertahan dalam keadaan 

perekonomian yang terus bergerak. Hal ini 

menunjukkan ketangguhan perusahaan. 

Menurut Daljono (2000) umur 

perusahaan tidak saja menunjukkan 
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seberapa lama perusahaan mampu 

bertahan namun semakin lama umur 

perusahaan, semakin banyak informasi 

yang dapat diperoleh masyarakat tentang 

perusahaan itu. Umur perusahaan 

berpengaruh terhadap initial return 

karena perusahaan yang sudah beroperasi 

lebih lama dipersepsikan bahwa emiten 

sudah tahan uji sehingga kadar risikonya 

rendah. Semakin lama perusahaan 

mampu bertahan, peluang terciptanya 

initial return akan semakin tinggi. 

 

H3: Umur perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap initial return 

 

Listing Delay 

Listing delay merupakan jumlah hari 

prospektus efektif disahkan sampai dengan 

tanggal listing di pasar modal. Informasi 

prospektus ini sangat membantu investor 

dalam membuat keputusan mengenai nilai 

saham yang ditawarkan emiten. Semakin 

pendek perusahaan untuk listing, 

menunjukkan kesiapan dari perusahaan 

baik dari fundamental (baik kondisi 

keuangan maupun non keuangan) untuk 

terdaftar di bursa efek (H.I. Diananingsih, 

2003). Selain itu, lamanya waktu listing 

dikaitkan dengan ketidakpastian dalam 

penawaran serta gambaran harga saham. 

Semakin pendek waktu listing delay 

menunjukkan semakin baik dan 

berkualitas kesiapan dari perusahaan IPO.  

Rock (1986) menyatakan bahwa 

saham yang terjual dengan cepat karena 

tingkat permintaan yang tinggi maka akan 

mengakibatkan tingkat underpricing yang 

tinggi juga, akan tetapi apabila waktunya 

lebih lama maka semakin rendah tingkat 

underpricing. How (1995) menyatakan 

bahwa semakin pendek waktu untuk 

listing maka semakin besar tingkat 

underpricing. 

 

H4: Listing delay berpengaruh positif 

signifikan terhadap initial return 

 

METODE 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang 

melakukan IPO pada periode tahun 2009-

2015 yaitu berjumlah 153 perusahaan. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive 

sampling dengan tujuan mendapatkan 

Reputasi underwriter 

Reputasi  auditor 

Umur  perusahaan 

Listing delay 

Initial 

return 
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sampel yang sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan, sehingga terpilih sampel 

sebanyak 111 perusahaan. 

Ada empat (4) macam uji asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, 

uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. Sedangkan analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan tingkat signifikansi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 10% atau 0.10. 

HASIL 

Jumlah perusahaan yang mengalami 

underpricing saat IPO sebanyak 123 

perusahaan atau 80,4% artinya 4 dari 5 

peristiwa IPO terjadi initial return pada 

penutupan hari pertama di pasar sekunder, 

sisanya masing-masing sebanyak 6 

perusahaan atau 3,92% dan 24 perusahaan 

atau 15,68% mengalami at price dan over 

pricing. 

Fenomena underpricing tersebut 

diatas memberikan nilai intial return 

kepada investor rata-rata sebesar 27,05% . 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas penelitian ini 

menggunakan Uji Jarque-Bera. Pada 

program EViews, pengujian normalitas 

Jarque-Bera test dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas Jarque-Bera 

dengan level of significant. Pengujian 

asumsi normalitas pengaruh reputasi 

underwriter (X1), reputasi auditor (X2), 

umur perusahaan (X3), dan listing delay 

(X4) terhadap initial return menghasilkan 

statistik uji Jarque-Bera sebesar 5.041 

dengan probabilitas sebesar 0.080. Nilai 

probability ini lebih besar dari level of 

significant (alpha=5%), sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 

Uji Autokorelasi pada penelitian 

ini dilihat apabila nilai uji Durbin Watson 

(DW) berada pada nilai dU – (4-dU) maka 

persamaan regresi tidak mengandung 

masalah autokorelasi atau residual tidak 

saling berkorelasi atau berhubungan. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan nilai 

Tabel 1. Indikator dan Proxy Penelitian 

Indikator Proxy 

Reputasi Underwriter 
Dummy variable : angka 1 penjamin bereputasi termasuk 

peringkat 5 besar nilai penjamin emisi dan 0 sebaliknya  

Reputasi Auditor 
Dummy variable : angka 1 auditor bereputasi termasuk  

ataupun afiliasi The Big Four KAP dan 0 sebaliknya  

Umur Perusahaan Tahun IPO dikurangi tahun berdirinya perusahaan 

Listing Delay 
Selisih tanggal disahkannya prospectus hingga tanggal 

listing di Bursa Efek 

Initial Return 

Harga penutupan hari pertama dikurangi harga di pasar 

perdana dibagi harga di pasar perdana dikalikan 100 

persen 
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durbin Watson (DW) sebesar 2.159, 

dimana nilai tersebut berada pada kriteria 

dU – (4-dU). Dengan demikian residual 

yang dihasilkan dari persamaan regresi 

yang telah diestimasi dinyatakan tidak ada 

autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas dapat 

dilihat melalui Glejser Test. Residual 

dikatakan memiliki ragam yang homogen 

apabila nilai probability lebih besar dari 

(α=10%). Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas dapat diketahui nilai 

probability ini lebih besar dari dari level of 

significant (α=10%), sehingga asumsi 

heterokedastisitas terpenuhi. 

Uji Multikolinieritas dilakukan 

dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. 

Kriteria pengujian menyatakan apabila 

nilai VIF tidak lebih dari 10 maka 

dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinier. Berdasarkan uji 

multikolinieritas diketahui semua variabel 

independen menghasilkan nilai VIF yang 

lebih kecil dari 10. Dengan demikian 

analisis regresi pada penelitian ini 

dinyatakan tidak mengandung gejala 

multikolinier. 

Hasil Uji Analisis Regresi 

Persamaan regresi untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Y = -1.436 – 0.362 X1 – 1.056 X2 – 0.002 

X3 + 0.015X4 + ε 

 

Pada Tabel 2 diatas, hanya reputasi 

underwriter dan reputasi auditor yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembentukan intial return perusahaan 

IPO.  

Koefisien variabel reputasi 

underwriter (X1) sebesar -0.362 dengan 

tingkat probabilitas lebih kecil 10% 

mengindikasikan bahwa penjamin emisi 

yang tidak prestigious mampu 

meningkatkan secara significant initial 

return 0.362 kali lebih besar 

dibandingkan penjamin emisi yang 

prestigious. Sedangkan koefisien variabel 

Tabel 2. Hasil Analsisi Regresi 

Variabel Koefisien 
Std. 

error 
t statistik Prob 

Konstanta -1.436 0.468 -3.071 0.003 

Reputasi underwriter (X1) -0.362 0.212 -1.707 
0.091

* 

Reputasi Auditor (X2) -1.056 0.243 -4.342 
0.000

** 

Umur Perusahaan (X3) -0.002 0.008 -0.302 0.763 

Listing Delay (X4) 0.015 0.054 0.271 0.787 

F statistik    =  6.783                Prob  =  0.000     

R-squared  =  0.2038            Adj.R-squared  =  0.174   

* significant 10%, ** signifikan 1% 
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reputasi auditor (X2) sebesar -1.056 

dengan tingkat probabilitas juga lebih 

kecil 10% mengindikasikan bahwa 

auditor yang masuk dalam kategori non 

big 4 mampu meningkatkan initial return 

1.056 kali lebih besar dibandingkan 

auditor yang masuk kategori big 4.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian 

pengaruh reputasi underwriter terhadap 

initial return pada saat IPO menunjukkan 

bahwa reputasi underwriter berpengaruh 

negatif signifikan terhadap initial return. 

Sebagai pihak yang bertanggung jawab 

atas keberhasilan penawaran saham 

membuktikan bahwa pemilihan dan 

penunjukan underwriter oleh emiten ikut 

berperan dalam pembentukan initial 

return yang dirasakan investor di pasar 

perdana. Hal ini menunjukkan bahwa 

disaat emiten memilih underwriter 

bereputasi rendah memberikan 

keuntungan yang lebih besar kepada 

investor namun tidak optimal perolehan 

kebutuhan pemenuhan dana bagi emiten 

untuk ekspansi, pembayaran hutang, 

perbaikan struktur modal ataupun 

penambahan modal kerja dibandingkan 

dengan underwriter yang bereputasi 

tinggi. Hal tersebut dapat terjadi diduga 

disebabkan tipe firm commitment yang 

berlaku secara umum dan hampir 

seluruhnya menjadi pilihan hasil due 

diligent antara emiten dan underwriter 

saat IPO. Underwriter yang tidak 

bereputasi sangat berkepentingan 

terhadap laku secara keseluruhan saham 

yang ditawarkan pertama kali di pasar 

perdana mengingat apabila tidak laku 

terjual maka underwriterlah yang 

membeli sisa saham yang tidak laku 

terjual sebagai konsekuensi pilihan tipe 

diatas.  

Saat penetapan harga saham 

perdana yang rendah diakibatkan karena 

adanya kepentingan yang berbeda antara 

emiten dan underwriter dalam 

mengadakan kesepakatan menentukan 

harga perdana saham. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya asimetri 

informasi yang menyebabkan 

underpricing, dimana underwriter 

merupakan pihak yang memiliki banyak 

informasi dan banyak menggunakan 

ketidaktahuan emiten untuk memperkecil 

risiko penjaminannya (Nurhidayanti, 

1998). Dalam konteks asimetri informasi 

diantara emiten dan investor yang 

menggunakan advisor yang profesional, 

yaitu auditor dan underwriter (Holland 

dan Horton, 1993). Status dari advisor 

yang profesional dapat berpengaruh 

terhadap kedua belah pihak. Bagi 

perusahaan yang menggunakan 

underwriter yang berkualitas pada 

umumnya underwriter tersebut 
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mempunyai pengalaman yang lebih 

banyak sehingga dapat meramalkan harga 

pasar lebih akurat dibandingkan dengan 

underwriter yang belum berpengalaman 

atau bereputasi rendah.  

Menurut Hartono (2005) reputasi 

underwriter yang baik akan memberikan  

sinyal yang baik pula pada pasar dan 

sebaliknya. Sebab pasar relatif mengenal 

underwriter yang bereputasi baik, dan 

pasar percaya bahwa underwriter dengan 

reputasi baik tidak akan menjamin 

perusahaan yang berkualitas rendah yang 

bisa mengakibatkan kerugian sehingga 

semakin bereputasi underwriternya maka 

mencerminkan resiko perusahaan IPO 

tersebut rendah serta rendah pula tingkat 

ketidakpastian saham dimasa mendatang, 

sehingga tingkat initial returnnya pun 

juga rendah. 

 Hasil penelitian ini memang 

mengejutkan mengingat hubungan 

reputasi underwriter memiliki arah 

negatif dengan initial return. Namun 

demikian fenomena ini dapat dijelaskan 

bahwa pilihan underwriter yang tidak 

bereputasi makin mendorong emiten 

bersama underwriter menetapkan harga 

di pasar perdan jauh lebih rendah dari 

nilai perusahaan sebenarnya mengingat 

kedua belah pihak memiliki tujuan 

bersama yaitu menghindari risiko berupa 

kegagalan penawaran perdana saham di 

pasar primer, pihak emiten berharap tetap 

memperoleh dana untuk tujuan IPO dan 

di lain pihak, underwriter menghindari 

pembelian saham yang tidak terserap di 

pasar primer sebagaimana konsekuensi 

piliha perjanjian firm commitment  

sehingga mereka diduga bersepakat 

menawarkan harga saham dibawah nilai 

wajar perusahaan. 

 Hasil penelitian ini didukung 

meski terdapat beberapa perbedaan arah 

hubungan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Setianingrum (2005), 

Kusuma (2001), Marofen Ramadani dan 

Khairunnisa (2015), Radipria R (2015), 

Ariawati Siti (2005) namun tidak 

mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dwijayanti, M.I & 

Wirakusuma, M.G (2001), dan Isfaatun 

dan Hatta (2010) yang menyatakan tidak 

terdapat hubungan antara reputasi 

underwriter terhadap initial return 

perusahaan yang melakukan IPO. 

Berdasarkan tabel 2 diatas 

memberi petunjuk pula bahwa reputasi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap 

initial return dengan arah hubungan 

negatif. Pengaruh yang signifikan ini 

berarti menunjukkan bahwa perusahaan 

yang menggunakan auditor yang 

bereputasi akan mengakibatkan 

menurunnya initial return, karena 

pastinya investor mengharapkan initial 
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return yang lebih besar ketika perusahaan 

menggunakan auditor yang bereputasi. 

Namun kenyataannya pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa initial return yang 

didapatkan semakin rendah ketika 

perusahaan menggunakan auditor yang 

bereputasi. Auditor yang bereputasi 

pastinya memiliki tanggung jawab atas 

hasil auditnya karena auditor yang 

bereputasi akan mengaudit laporan 

keuangan dengan lebih teliti.  

Hasil penelitian ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setianingrum (2005), Kusuma 

(2001), Dwijayanti, M.I & Wirakusuma, 

M.G (2001) dan Ratnasari A & 

Hudiwinarsih G (2013) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara reputasi 

auditor terhadap initial return dan tidak 

mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Radipria R (2015) dan 

Juniar A serta Isfaatun dan Hatta (2010).   

Dalam konteks asimetri informasi 

diantara emiten dan investor yang 

menggunakan advisor yang profesional, 

yaitu auditor dan underwriter (Holland 

dan Horton, 1993). Apabila perusahaan 

menggunakan auditor yang berkualitas 

pastinya akan mengurangi kesempatan 

emiten untuk berlaku curang dalam 

menyajikan informasi yang tidak akurat 

di pasar, sehingga investor beranggapan 

bahwa emiten mempunyai informasi 

yang tidak menyesatkan mengenai 

prospek emiten di masa yang akan 

datang. Selain itu, menurut teori 

segmentasi pasar  kondisi asimetri 

informasi ini terjadi karena adanya 

informasi yang tidak sempurna di antara 

pelaku pasar. Seberapa jauh emiten 

bersedia membuka diri dengan 

menyajikan informasi secara lengkap dan 

jujur yang akan berpengaruh terhadap 

keseimbangan penyebaran informasi di 

pasar. Oleh karena itu,  apabila 

perusahaan menggunakan auditor yang 

bereputasi maka akan menurunkan initial 

returnya karena hasil audit yang 

dilakukan oleh auditor pastinya 

terpercaya dan bagus sehingga informasi 

menjadi lebih simetris.  

Komitmen auditor yang 

bereputasi untuk mempertahankan hasil 

auditnya ini menjadi sinyal yang baik 

bagi para investor bahwa harga saham 

perusahaan yang terbentuk sudah 

mewakili nilai perusahaan penerbit, 

sehingga investor akan merasa bahwa 

ketidakpastian perusahaan yang 

menggunakan auditor bereputasi itu 

menjadi kecil.  

Dari sisi yang lain informasi non-

keuangan yaitu umur perusahaan 

menunjukkan bahwa umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap intial return. 

Temuan ini juga dapat dianggap menarik 
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mengingat tidak sedikit penelitian dan 

teori yang tidak sejalan hasil analisis 

pada penelitian ini. Tidak 

berpengaruhnya umur perusahaan 

terhadap  initial return diduga 

disebabkan karena investor tidak 

menjadikan umur sebagai patokan dalam 

melihat kualitas emiten. Dalam dunia  

bisnis yang  identik  dengan  persaingan, 

belum  tentu  perusahaan  yang  lebih 

muda  mempunyai kinerja atau prospek 

yang lebih jelek dibandingkan  dengan  

perusahaan perusahaan yang telah lama 

berdiri. Dari beberapa perusahaan sampel 

yang memiliki umur kurang dari 10 tahun 

pada saat melakukan IPO terbukti telah 

mampu mencapai keuntungan yang setara 

atau bahkan lebih besar dari perusahaan 

yang sudah lama berdiri pada saat 

perusahaan tersebut melakukan IPO.  

Hasil penelitian ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kusuma (2001), Marofen R & 

Khairunnisa (2015) dan Radipria R 

(2015),  Isfaatun dan Hatta (2010) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara umur perusahaan 

terhadap initial return dan tidak 

mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Setianingrum (2005) dan 

Arman Agus (2012).  

Umur perusahaan tidak selalu 

menjamin bahwa perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan  

dengan umur berapapun dapat mengalami 

kondisi keuangan yang tidak sehat atau 

bahkan kebangkrutan. Umur perusahaan 

juga tergantung dari kinerja 

perusahaannya bagaimana perusahaan 

dalam melakukan kegiatan operasi 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik pastinya memiliki 

pengetahuan teknologi dan juga SDM 

yang akan berpengaruh terhadap lamanya 

pengumpulan, pemrosesan, dan 

penyampaian informasi keuangan yang 

wajib disampaikan oleh setiap 

perusahaan agar nantinya tidak 

menyesatkan investor. Suksesnya kinerja 

operasi perusahaan lebih terfokus  

bagaimana  perusahaan dapat  

memaksimalkan  keuntungan dan  

meminimalkan  biaya.  Jadi, meskipun  

suatu  perusahaan  baru berdiri,  namun  

telah  mampu menunjukkan  

kapabilitasnya  maka hal  tersebut  akan  

berdampak  positif pada  keberhasilan  

perusahaannya.  

Terakhir variabel yang digunakan 

yaitu listing delay menunjukkan tidak 

berpengaruh terhadap initial return. 

Tidak berpengaruhnya listing delay 

Dilihat bahwa listing delay memiliki rata 

rata sebesar 8.135 hari. Hal ini memiliki 

makna bahwa jarak antara disahkannya 
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(memperoleh pernyataan efektif) 

prospektus dengan jarak IPO adalah 

sekitar 8 hari. Dari beberapa perusahaan 

sampel minimum jumlah jangka waktu 

listing delay sebesar 2 hari dan 

maksimum sebesar 13 hari. Namun 

keberdaan informasi tersebut tidak 

menjadi pertimbangan yang berkualitas 

dalam menggambarkan risiko 

perusahaan, investor memandang hanya 

sebagai keterangan yang umum, tidak 

spesifik dan tidak bernilai ekonomis 

mempengaruhi penyebaran dan simestris 

informasi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ariawati 

Siti (2005) yang menyatakan bahwa  

tidak terdapat pengaruh antara listing 

delay  terhadap initial return dan tidak 

mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kusuma (2001), Marofen 

R & Khairunnisa (2015).  

Tidak signifikannya waktu listing 

terhadap initial return  dapat terjadi 

diduga karena baik bagi perusahaan 

maupun investor waktu listing seringkali 

tidak diperhatikan karena lebih 

cenderung menggunakan jarak tanggal 

pernyataan efektif dari OJK dengan 

tanggal listing. Dimana perusahaan 

memperoleh pernyataan efektif dari OJK 

jika syarat-syarat IPO telah terpenuhi dan 

OJK tidak menjamin IPO tersebut. 

Kesiapan perusahaan juga menunjukkan 

bahwa animo pasar untuk menyerap 

saham yang ditawarkan sangat besar 

karena banyaknya permintaan ini 

sementara saham yang ditawarkan relatif 

terbatas maka harga sahamnya di bursa 

akan meningkat sehingga makin pendek 

waktu listing cenderung meningkatkan 

initial return.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Sesi ini memberikan kesimpulan bahwa 

informasi non-keuangan berupa reputasi 

underwriter dan auditor saja yang 

mempengaruhi initial return namun 

memiliki arah negatif hal ini bertolak 

belakang dengan hipotesa yang dibangun 

serta beberapa penelitian terdahulu. 

Temuan ini juga dapat dimaknai bahwa 

hanya kedua informasi non-keuangan 

tersebut diatas yang memiliki kandungan 

informasi sekaligus digunakan oleh 

investor sebagai pertimbangan penentu 

dari variabel non-keuangan yang diteliti 

dalam memutuskan perdagangan saham 

di hari pertama di pasar sekunder. 

Saran  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis dampak informasi non-

keuangan di prosepektus terhadap 

pembentukan initial return pada hari 

pertama di pasar sekunder. Sebaiknya, 

untuk penelitian selanjutnya dapat 
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dikembangkan dengan dampaknya secara 

short run 1 hingga 3 bulan ke depan 

maupun long run 1 hingga 3 tahun 

setelah listing. Hal ini dimaksudkan 

melihat lebih komprehensif bagaimana 

kinerja perusahaan dalam kurun waktu 

yang lebih lama serta menganalisis 

berupa lama efek informasi non-

keuangan membentuk return perusahaan 

yang melakukan IPO. Selain itu, 

ditambahkan tahun pengamatan yang 

lebih lama serta mengkombinasikan 

penggunakan informasi keuangan serta 

kondisi pasar sehingga diharapkan 

memberi dinamika yang lebih utuh dalam 

menjelaskan fenomena underpricing di 

Indonesia.   
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Abstract: This research was conducted to examine the effect of agency problem on firm 

value through capital structure. The sample of this research is 80 financial services 

companies listed in IDX of the years 2014-2016 and by using purposive sampling 

technique that is sample obtained by certain criteria. The analysis technique used is 

path analysis using SPSS program. The result of research showed that (1) agency 

problem has negative and significant effect to firm value (2) capital structure has 

positive and significant effect to firm value (3) agency problem has negative and 

significant effect to capital structure (4) agency problem has negative and significant 

effect to company value through capital structure. 

Keywords: firm value, agency problem, capital structure 

 

Tujuan perusahaan berdasarkan 

sudut pandang manajemen keuangan 

bukan memaksimalkan laba, melainkan 

memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham atau memaksimalkan nilai 

perusahaan. Kekayaan pemegang saham 

adalah perkalian antara harga saham per 

lembar dan jumlah saham yang beredar, 

sehingga kekayaan pemegang saham akan 

tercermin dari nilai perusahaan yang 

ditunjukkan oleh harga saham perusahaan 

bersangkutan. Oleh sebab itu, 

meningkatnya harga saham 

mencerminkan kepercayaan pasar akan 

prospek perusahaan yang baik di masa 

mendatang. Hal inilah yang menjadi daya 

tarik bagi investor untuk bersedia 

menanamkan modalnya.  

Nilai perusahaan pada penelitian 

ini diukur dengan Tobin’s Q, di mana 

memberikan penilaian pada perusahaan 

yang tidak hanya dari sisi ekuitas saja, 

namun juga memasukkan aset dan utang 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang 

nilai hasil pengembalian dari setiap dolar 

invetasi inkremental (Weston dan 

Copeland, 2010:245). Angka satu pada 

rasio ini menunjukkan bahwa nilai pasar 

perusahaan sama dengan nilai buku 

perusahaan. Tobin’s Q yang bernilai 

diatas satu, berarti nilai pasar 
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perusahaan lebih tinggi dibandingkan 

nilai buku asetnya yang mengindikasikan 

bahwa perusahaan memiliki potensi 

pertumbuhan yang tinggi sehingga nilai 

perusahaan lebih dari sekedar nilai 

asetnya (overvalued). 

Perusahaan yang sudah go public, 

menjual saham kepada calon investor 

sebagai sumber permodalan. Investor atau 

pemegang saham memberikan 

kepercayaan kepada pihak perusahaan 

dalam penggunaan dana yang diberikan 

dengan mengharapkan pengembalian 

(return). Perusahaan yang sudah go 

public, pemilik atau pemegang saham 

mendelegasikan wewenang pengelolaan 

perusahaannya kepada manajer. 

Pemegang saham adalah mandat 

(principal), dan manajer adalah pelaksana 

(agent) (Mardiyanto, 2009:6). 

Peningkatan nilai perusahaan dapat 

tercapai apabila ada kerjasama yang baik 

antara agent (manajer) dan principal 

(pemilik). 

Sebagai pelaksana, agent 

seharusnya memiliki tujuan yang sama 

dengan principal untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham (Mardiyanto, 

2009:6). Akan tetapi kenyataannya, 

manajer keuangan berkepentingan 

terhadap kekayaan individu seperti 

penampilan kantor yang mewah, fasilitas 

liburan ke luar negeri, rumah, mobil, 

fasilitas olahraga, dan sebagainya yang 

serba mewah serta dibebankan kepada 

perusahaan. Hal ini akan menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal 

(pemilik atau pemegaang saham) dengan 

agent (manajer). Pemilik mengharapkan 

manajer dapat bertindak atas nama 

pemilik, sedangkan manajer juga memiliki 

kepentingan atas nama pribadi sendiri. 

Kondisi ini dapat menimbulkan agency 

problem (masalah keagenan). 

Jensen dan Meckling (dalam 

Arifin, 2005:11) mengemukakan bahwa 

untuk mengurangi kesempatan manajer 

melakukan tindakan yang merugikan 

investor atau pemegang saham, maka ada 

dua cara yaitu monitoring dan bonding. 

Monitoring atau pengawasan dapat 

dilakukan oleh dewan komisaris, pasar 

corporate control, pasar manajer, dan 

pemegang saham besar seperti institusi 

keuangan. Sedangkan bonding dapat 

dilakukan dengan cara memperkecil 

jumlah free cash flow (arus kas bebas) 

untuk dibagikan sebagai dividen dan untuk 

membayar utang perusahaan. Penanganan 

tersebut dapat mengurangi penyimpangan 

yang mungkin dilakukan oleh manajer 

sehingga nilai perusahaan akan meningkat, 

di sisi lain upaya monitoring dan bonding 

memunculkan biaya (agency cost) yang 

dapat mengurangi nilai perusahaan (Arifin, 

2005:92). Hal ini sejalan dengan 
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kesimpulan Mardiyanto (2009:9) bahwa 

biaya keagenan mendorong semua pihak 

untuk selalu berusaha berorientasi pada 

tujuan perusahaan, yakni maksimalisasi 

nilai perusahaan. Apabila terdapat satu 

pihak yang melalaikan tujuan itu, maka 

nilai perusahaan akan turun sehingga 

semua pihak yang akan menanggung 

kerugian. 

Ukuran agency problem dapat 

dihitung dengan free cash flow (aliran kas 

bebas). Free cash flow adalah kas 

perusahaan yang dapat didistribusikan 

kepada kreditor atau pemegang saham 

yang tidak digunakan untuk modal usaha 

atau investasi (Mahsunah dan Hermanto, 

2013). Free cash flow menunjukkan 

besaran kas yang tersedia bagi pemilik 

perusahaaan. Upaya mengatasi agency 

problem yaitu dengan memperkecil jumlah 

free cash flow jika perusahaan 

membayarkan dividen tunai yang relatif 

tinggi atau utang yang besar sehingga 

bunga yang dibayarkan juga besar. Oleh 

karena itu, dengan adanya free cash flow 

memungkinkan perusahaan untuk 

membagikan dividen kepada perusahaan 

dan membayarkan utang-utang 

perusahaan. 

Signalling theory menurut Arifin 

(2005:11), memperhitungkan kenyataan 

bahwa orang dalam (insiders) perusahaan 

memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan investor luar. 

Terdapat informasi yang hanya diketahui 

oleh manajer, sedangkan pemegang saham 

tidak mengetahuinya. Oleh karena itu 

untuk menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja dan prospek yang bagus, 

maka perusahaan memberikan sinyal yang 

baik dengan membagikan dividen tunai 

yang besar dan berani mengambil dana 

eksternal untuk membiayai  proyek 

(Arifin, 2005:12). Adanya free cash flow 

mampu membantu perusahaan untuk 

memberikan sinyal-sinyal tersebut kepada 

pemilik atau pemegang saham. Free cash 

flow menunjukkan besaran kas yang 

tersedia untuk dibagikan kepada pemilik 

perusahaan (Asnawi dan Wijaya, 

2015:42). Oleh karena itu, tingginya free 

cash flow menunjukkan adanya sinyal 

positif yang menunjukkan kinerja 

perusahaan dalam keadaan baik. Semakin 

tinggi jumlah free cash flow, kemungkinan 

menyejahterakan pemilik perusahaan juga 

akan tinggi sehingga nilai perusahaan juga 

semakin meningkat. 

Tingginya agency problem yang 

disebabkan oleh jumlah free cash flow, 

dapat di atasi dengan meningkatkan porsi 

utang (Arifin, 2005:11). Perusahaan yang 

memiliki free cash flow tinggi, ada 

kecenderungan memiliki utang yang tinggi 

karena dimaksudkan untuk mengimbangi 
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terjadinya agency problem yang berasal 

dari free cash flow. 

Porsi utang yang tinggi akan 

berdampak pada struktur modal 

perusahaan. Struktur modal adalah 

kombinasi utang dan modal sendiri yang 

digunakan perusahaan untuk 

merencanakan mendapatkannya modal 

(Ambarwati, 2010:1). Setiap perusahaan 

menghendaki struktur modal optimal, di 

mana proporsi antara utang dan modal 

yang mampu memberikan keuntungan 

optimal. Indikator struktur modal dalam 

penelitian ini dapat dihitung dengan Debt 

to Equity Ratio (DER) yang menunjukkan 

perbandingan antara utang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan. 

Perusahaan dengan aset yang 

berwujud dan aman serta penghasilan kena 

pajak yang besar seharusnya beroperasi 

pada tingkat utang yang tinggi (Zuhria dan 

Riharjo, 2016). Utang sebagai sumber 

pendanaan perusahaan memiliki 

keuntungan dari pajak dan kewajiban 

membayar utang merupakan upaya untuk 

mendiplisinkan manajer. Bedasarkan 

trade-off theory, penggunaan utang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan sampai 

batas tertentu dengan adanya penghematan 

pajak. Setelah melewati titik optimal, 

utang akan menimbulkan biaya 

kebangkrutan lebih besar karena tingginya 

beban perusahaan melebihi penghematan 

pajak. Perusahaan dapat merencanakan 

keputusan permodalan yang optimal 

sehingga kombinasi porsi antara utang dan 

ekuitas dapat menghasilkan keuntungan 

yang dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, semakin 

optimal struktur modal perusahaan, maka 

semakin meningkat nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai agency 

problem terhadap struktur modal 

dilakukan oleh Astuti dan Nurlaelasari 

(2013) yang menunjukkan bahwa arus kas 

bebas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan utang, dan 

penelitian oleh Sadia dan Sujana (2017) 

berhasil menunjukkan bahwa free cash 

flow berpengaruh positif pada kebijakan 

utang. Hasil yang berbeda ditemukan dari 

penelitian Sukanti dan Wiagustini (2015), 

menunjukkan bahwa free cash flow tidak 

mampu mempengaruhi peningkatan 

penggunaan utang dalam struktur modal. 

Penelitian agency problem 

terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh 

Wang (2010) yang menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif dan signifikan  

antara free cash flow dengan firm 

performance. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Suartawan dan Yasa (2016) 

yang menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 

Sedangkan Sadia dan Sujana (2017) 

menunjukkan bahwa kepemilikan 
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manajerial berpengaruh negatif pada nilai 

perusahaan, dan kepemilikan institusional 

dan free cash flow tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Nadillah (2017), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan Artikel dari Rocca (2007) dengan 

judul the influence of corporate 

governance on the relation between 

capital structure and value, menulis 

artikel bahwa struktur modal mempunyai 

hubungan dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil berbeda ditemukan dari 

penelitian Warapsari dan Suaryana (2016) 

menunjukkan bahwa kebijakan utang tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian Warapsari dan 

Suaryana (2016) menyimpulkan bahwa 

kebijakan utang tidak memediasi 

hubungan antara kepemilikan manajerial 

dan institusional terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan dari penelitian 

Sadia dan Sujana (2017) menunjukkan 

bahwa kebijakan utang mampu memediasi 

pengaruh free cash flow pada nilai 

perusahaan, dan juga kebijakan utang 

tidak mampu memediasi pengaruh 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional pada nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan adanya ketidakkonsistenan 

hasil penelitian antar beberapa penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud 

melakukan penelitian kembali yang 

berkaitan dengan agency problem, struktur 

modal, dan nilai perusahaan. 

Alasan menggunakan studi pada 

Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2014 – 2016 yaitu yang pertama, Sektor 

Jasa Keuangan (SJK) merupakan salah 

satu sektor yang sangat mewarnai 

dinamika perekonomian suatu negara. SJK 

menjadi media bagi penyimpanan 

kekayaan masyarakat, di tengah maraknya 

inovasi produk keuangan, kinerja SJK 

akan turut menentukan naik turunnya 

kegiatan ekonomi suatu negara (OJK, 

2016:12). Kedua, permodalan bagi 

Perusahaan Jasa khususnya perbankan 

sangat penting karena sebagai sumber 

utama kegiatan operasional bank, dan 

mengingat fenomena agency problem 

yang muncul ketika perusahaan memilih 

sumber pendanaan ekstern. Ketiga, 

Mengingat semakin berkembangnya 

Perusahaan Jasa Keuangan, sementara 

tidak banyak penelitian yang 

menggunakan sebagai objek penelitiannya, 

maka penulis tertarik untuk mengambil 
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Perusahaan Jasa Sektor Keuangan sebagai 

objek penelitian ini. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan di atas penelitian bertujuan 

untuk menguji pengaruh agency problem 

terhadap nilai perusahaan, pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan, 

pengaruh agency problem terhadap 

struktur modal, dan pengaruh agency 

problem terhadap nilai perusahaan melalui 

struktur modal pada perusahaan jasa sektor 

keuangan yang listing di BEI tahun 2014-

2016. Dengan demikian diajukan 

hipotesis: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara 

agency problem terhadap nilai 

perusahaan 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara 

struktur modal terhadap nilai 

perusahaan 

H3: Terhadap pengaruh signifikan antara 

agency problem terhadap struktur 

modal 

H4: Terhadap pengaruh signifikan agency 

problem terhadap nilai perusahaan 

melalui struktur modal. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi yang mengambil data 

laporan keuangan pada tahun 2014-2016 

pada Perusahan Jasa Sektor Keuangan.  

Maka rancangan penelitian sebagai 

berikut: 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

Persamaan struktural: 

Struktur modal = ß1  AP + ɛ1  

Nilai perusahaan = ß2  AP + ß3 SM + ɛ2  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Jasa Sektor Keuangan 

yang terdaftar sebagai emiten di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 yang 

berjumlah 93 Perusahaan. Adapun kriteria 

dan sampel dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang 

secara berturut-turut listing di BEI selama 

2014-2016, sehingga terdapat 80 

perusahaan yang masuk dalam kriteria 

sampel. 

Berikut penghitungan nilai 

perusahaan dengan rasio Tobin‘s Q 

menurut Stiyarini dan Santoso (2016), 

Herawaty (2008), Suranta dan Machfoedz 

(2003), dan Hermuningsih (2013). 

To in s Q =  
EMV  D

E V  D
 

Di mana: 

EMV = closing price  x  jumlah saham 

yang beredar 

D  = nilai total kewajiban perusahaan 

EBV = total aset – total kewajiban 

 

Berikut penghitungan free cash 

flow berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Handoko (2002), Ronni 
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(2014), Sukanti (2015), dan Handayani 

(2017). 

EAT  Dividen  penyusutan

Total Aktiva
 

Menurut Prihadi (2010:193), 

penghitungan DER adalah sebagai berikut. 

DER =  
Total utang

Total ekuitas
 

HASIL 

Statistik deskriptif memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel-

variabel penelitian yang terdiri atas jumlah 

pengamatan nilai minimum, nilai 

maksimum, dan nilai rata-rata.  

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif 

No. Variabel Tahun Min Max Rata-rata 

1. 
Tobin‘s Q 

(Y) 

2014 0,577 1,233 0,986 

2015 0,623 1,189 0,967 

2016 0,507 1,276 0,970 

2. 
Free cash 

flow (X) 

2014 -0,06 0,076 0,202 

2015 -0,05 0,066 0,017 

2016 -0,06 0,074 0,015 

3. 

Debt to 

equity ratio 

(Z) 

2014 0,096 12,014 5,513 

2015 0,047 12,208 5,136 

2016 0,199 10,872 4,690 

Sumber: Diolah Peneliti 

Berdasarkan Tabel 1, dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2014 dari 52 

perusahaan sampel, nilai Tobin‘s Q 

tertinggi dimiliki oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar 

1,233 atau senilai 123,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pasar 

perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai 

buku asetnya. Setiap Rp1,- nilai buku 

perusahaan, maka nilai pasarnya adalah 

Rp1,23,-. Nilai pasar yang lebih tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi 

sehingga nilai perusahaan lebih dari 

sekedar nilai asetnya. Nilai Tobin‘s Q 

terendah dimiliki oleh PT Arthavest Tbk 

sebesar 0,577. Pada tahun 2015, Tobin‘s Q 

tertinggi dimiliki oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar 

1,189, sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai Tobin‘s Q terendah adalah 

PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebesar 

0,623. Pada tahun 2016, perusahaan 

dengan Tobin‘s Q tertinggi adalah PT 

Bank Sinar Mas Tbk yaitu sebesar 1,276, 

sedangkan Tobin‘s Q terendah dimiliki 

oleh PT Arthavest Tbk sebesar 0,507.  

Nilai free cash flow tertinggi 

dimiliki oleh PT Arthavest Tbk yaitu 

sebesar 0,076 atau 7,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa free cash flow lebih 

kecil daripada aset perusahaan. Setiap 

Rp1,- total aset perusahaan, maka terdapat 

free cash flow sebesar Rp0,076,-. Free 

cash flow terendah dimiliki oleh PT Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk sebesar -

0,061. Pada tahun 2015, free cash flow 

tertinggi dimiliki oleh PT Asuransi Multi 

Artha Guna Tbk yaitu sebesar 0,066, 

sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

free cash flow terendah adalah PT Bank J 

Trust Indonesia Tbk sebesar -0,050. Pada 
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tahun 2016, perusahaan dengan free cash 

flow tertinggi adalah PT Mandala 

Multifinance Tbk yaitu sebesar 0,074, 

sedangkan free cash flow terendah dimiliki 

oleh PT Bank Permata Tbk sebesar -0,063. 

Nilai Debt to Equity Ratio (DER) 

tertinggi dimiliki oleh PT Bank Mayapada 

International Tbk yaitu sebesar 12,014 

atau senilai 1.201%. Hal ini menunjukkan 

bahwa proporsi utang lebih banyak jika 

dibandingkan dengan jumlah ekuitas. 

Perusahaan lebih banyak menggunakan 

utang dalam struktur pendanaan 

perusahaan. Setiap Rp1 ekuitas 

perusahaan, maka utang perusahaan 

sebesar Rp12. DER terendah dimiliki oleh 

PT Victoria Investama Tbk sebesar 0,096. 

Pada tahun 2015, DER tertinggi dimiliki 

oleh PT Bank J Trust Indonesia Tbk yaitu 

sebesar 12,208, sedangkan perusahaan 

yang memiliki nilai DER terendah adalah 

PT Victoria Investama Tbk sebesar 0,047. 

Pada tahun 2016, perusahaan dengan DER 

tertinggi adalah PT Bank J Trust Indonesia 

Tbk yaitu sebesar 10,872, sedangkan  

DER terendah dimiliki oleh PT Arthavest 

Tbk sebesar 0,199. 

Uji prasyarat atau asumsi klasik 

perlu dilakukan sebelum suatu analisis 

diterapkan pada sebuah data. Uji prasyarat 

pada penelitian ini adalah uji normalitas, 

heterokedastisitas, autokorelasi, dan 

linieritas. 

Uji normalitas dengan mengunakan 

uji Kolmogorov-smirnov, data dikatakan 

normal apabila nilai signifikansi lebih dari 

0,05. Pada 80 sampel penelitian ini, 

mengalami data yang tidak berdistribusi 

normal. Hal ini dapat diketahui dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-smirnov 

dan dengan uji P-Plot, sehingga dilakukan 

penghapusan data outlier. Setelah 

menghapus 28 sampel, data pada 

penelitian ini berdistribusi normal. Oleh 

sebab itu, penelitian lolos uji normalitas 

dengan 52 sampel perusahaan.  

Uji Heterokedastisitas dilakukan 

untuk mengetahui data tidak mengalami 

heterokedastisitas. Heterokedastisitas 

dapat terjadi apabila varians tidak stabil 

(konstan). Cara pengujian pada penelitian 

ini menggunakan Uji Glejser. Data 

terhindar dari heterokedastisitas apabila 

angka signifikansi > 0,05. Hasil uji glejser 

penelitian ini memiliki angka signifikansi 

masing-masing sebesar 0,554 dan 0,284. 

Oleh karena itu, penelitian ini terbebas 

dari uji heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi ditujukan untuk 

melihat apakah observasi pada tahun t 

dipengaruhi oleh tahun sebelumnya (t-1). 

Penelitian ini menggunakan Uji Durbin 

Watson (DW). Model regresi tidak terjadi 

autokorelasi apabila nilai DW berada 

diantara dU sampai dengan 4-dU. Hasil 

Uji Durbin Watson (DW) dengan 52 
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sampel, diperoeh nilai DW sebesar 1,924 

dan 2,073. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa penelitian ini terbebas dari 

autokorelasi. 

Uji Linieritas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data sesuai dengan 

garis linier atau tidak, apakah hubungan 

antarvariabel yang hendak dianalisis 

mengikuti garis lurus atau tidak. Terjadi 

linieritas apabila angka sig pada tabel < 

0,05. Hubungan linieritas antar variabel 

pada penelitian ini memiliki angka 

signifikansi 0,000 pada masing-masing uji 

linieritas. Oleh sebab itu, penelitian ini 

lolos uji linieritas. 

Analisis Jalur 

Model analisis Jalur digunakan 

untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel yang bertujuan mengetahui 

pengaruh langsung maupun tidak langsung 

seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap variabel terikat (endogen) 

(Sarjono dan Julianita, 2011:117). Berikut 

hasil dari persamaan jalur pada penelitian 

ini. 

Tabel 2 Hasil Persamaan Analisis Jalur 

Regresi 
Koefisien 

Jalur 

Tingkat 

Sig. 
Keterangan 

APNP -0,229 0,019 Signifikan 

SMNP 0,269 0,006 Signifikan 

APSM -0,664 0,000 Signifikan 

Sumber: Diolah Peneliti 

Berdasarkan Tabel 12 bahwa semua 

persamaan mengalami pengaruh yang 

signifikan. Oleh sebab itu, semua hipotesis 

pada penelitian ini dapat diterima. Agency 

Problem berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan, maka H1 

diterima. Struktur Modal berpengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan, maka 

H2 diterima. Agency Problem berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Struktur 

Modal, maka H3 diterima. Agency 

Problem berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Struktur Modal, maka H4 diterima. 

Tabel 3 Rangkuman Pengaruh 

Langsung dan Tidak Langsung 

 
Koef. 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung 
Tidak 

Langsung 
Total 

XZ -0,664 -0,664 - -0,664 

XY 
-0,229 -0,229 

-0,664 x 

0,269 
-0,408 

ZY 0,269 0,269 - 0,269 

ɛ1 0,805 - - 0,805 

ɛ2 0,957 - - 0,957 

Sumber: Diolah Peneliti 

 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa agency problem yang 

diproksikan dengan free cash flow 

berhubungan negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan tobin‘s Q, sehingga 

H1 diterima. Oleh karena itu, setiap 

kenaikan pada agency problem, dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Sebaliknya, 

semakin rendah agency problem yang 
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diproksikan dengan free cash flow 

perusahaan, maka nilai perusahaan akan 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan free cash flow berlebih 

dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Agency problem pada free cash flow pada 

penelitian ini dianggap sebagai suatu 

masalah yang dapat menyebabkan konflik, 

sehingga mampu menurunkan nilai 

perusahaan.  

Free cash flow merupakan kas yang 

tersedia bagi investor dan kreditor setelah 

perusahaan melakukan investasi pada aset-

asetnya, sehingga free cash flow dapat 

dibagikan kepada investor sebagai dividen 

dan kepada kreditor sebagai pembayaran 

utang perusahaan. Berdasarkan signalling 

theory,  free cash flow dapat memberikan 

sinyal yang baik dan buruk bagi 

perusahaan. Sinyal yang baik dikarenakan 

free cash flow dapat dibagikan sebagai 

dividen dan untuk membayar utang 

perusahaan. Free cash flow juga dapat 

menjadi sinyal yang buruk bagi 

perusahaan dikarenakan free cash flow 

yang tinggi, ditakutkan dapat 

disalahgunakan oleh manajer (agent) 

untuk kepentingan pribadinya dan 

memungkinkan melakukan proyek 

investasi yang tidak optimal dan tidak 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Perbedaan kepentingan inilah yang dapat 

memicu agency problem sehingga 

menimbulkan agency cost (biaya 

keagenan). Biaya tersebut digunakan 

untuk memonitoring kinerja manajemen. 

Oleh karena itu, agency problem yang 

tinggi dapat menimbulkan biaya keagenan 

yang juga tinggi sehingga dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Turunnya 

free cash flow pada penelitian ini 

dibuktikan dengan nilai perusahaan yang 

semakin meningkat. Manajer dapat 

membatasi diri dalam penyalahgunaan free 

cash flow dengan kecilnya jumlah free 

cash flow perusahaan. Oleh sebab itu, 

manajer memberikan sinyal yang baik 

dikarenakan kecilnya jumlah free cash 

flow dapat menghindari terjadinya agency 

problem. Sinyal inilah yang akan 

digunakan oleh pemegang saham utuk 

menilai prospek perusahaan di masa 

depan, sehingga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Heydari, et al (2014) yang 

menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi 

tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suartawan dan Yasa (2016) 

yang menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa struktur modal yang diproksikan 
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dengan Debt to equity ratio (DER) 

berhubungan positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin‘s Q, sehingga 

H2 diterima. Oleh karena itu, setiap 

kenaikan pada struktur modal, dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya, struktur modal yang tidak 

optimal, dimana diproksikan dengan DER, 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan struktur modal yang jumlah 

utangnya lebih banyak daripada ekuitas, 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Proporsi modal yang baik dalam 

perusahaan akan mempengaruhi persepsi 

investor dalam menginvestasikan dananya 

pada perusahaan untuk menunjang 

operasional perusahaan. Struktur modal 

berpengaruh positif ketika utang yang 

digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan 

operasionalnya mampu menghasilkan 

return yang lebih besar daripada bunga 

utangnya. Hal ini sesuai dengan trade off 

theory, di mana struktur modal yang 

optimal dapat meningatkan nilai 

perusahaan, dan pada batas tertentu utang 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Struktur modal dengan utang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan karena 

perusahaan yang memiliki utang akan 

membayar bunga pinjaman yang dapat 

mengurangi penghasilan kena pajak, 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

pemegang saham. Sesuai dengan pecking 

order theory, menjelaskan bahwa urutan 

pendanaan perusahaan yang baik adalah 

yang memiliki risiko paling kecil. Berawal 

dari dana internal sampai sumber dana 

eksternal. Sumberdana internal berasal 

dari laba ditahan, sedangkan sumber dana 

eksternal berasal dari utang dan ekuitas 

atau menjual saham perusahaan. Apabila 

sumber pendanaan perusahaan dari laba 

ditahan kurang mencukupi, maka 

perusahaan dapat memperoleh tambahan 

dana dengan cara utang, kemudian apabila 

utang sudah terlampaui banyak dan 

kemungkinan perusahaan tidak mampu 

untuk membayar utang, maka dapat 

dengan cara menjual saham perusahaan. 

Berdasarkan pecking order theory, urutan 

dana eksternal yang baik yaitu utang, dan 

selanjutnya dapat dengan menjual 

kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki utang, dapat melunasi utang-

utangnya tanpa harus kehilangan 

kepemilikan perusahaan. Berbeda dengan 

menjual saham perusahaan, maka 

perusahaan akan kehilangan sebagian 

kepemilikan saham atas perusahaannya 

sendiri. Hilangnya sebagian kepemilikan 

perusahaan berarti berkurangnya hak atas 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

sumber pendanaan yang baik adalah yang 

berasal dari utang, dan kemudian dapat 
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dengan menjual saham perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa struktur 

modal (DER) berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

(Tobin‘s Q). Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nadillah 

(2017) yang menunjukkan bahwa struktur 

modal (DER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan 

tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013) 

yang menunjukkan bahwa struktur modal 

(DER) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis data 

pada Tabel coefficients (Lampiran 11), 

diketahui bahwa agency problem yang 

diproksikan dengan free cash flow 

berhubungan negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal yang diproksikan 

dengan debt to equity ratio (DER), 

sehingga H3 diterima. Oleh karena itu, 

setiap kenaikan pada agency problem, 

dapat menurunkan struktur modal. 

Sebaliknya, semakin rendah free cash flow 

perusahaan, maka struktur modal akan 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

setelah krisis, perusahaan berusaha 

menstabilkan perusahaan dengan cara 

menggunakan free cash flow untuk 

membayar utang perusahaan. Mengingat 

bahwa tingginya utang dapat 

meningkatkan risiko kebangkrutan. 

Sebagai bukti kemandirian perusahaan, 

maka utang dapat dibayar menggunakan 

arus kas sehingga dapat mengurangi 

agency cost. Sesuai dengan agency theory, 

asumsi bahwa manajer akan berupaya 

mencapai tujuan perusahaan ternyata tidak 

selalu terpenuhi. Manajer memiliki 

kepentingan pribadi yang bertentangan 

dengan kepentingan pemilik perusahaan 

(conflict of interest) sehingga 

memunculkan agency problem atau 

masalah agensi. Oleh karena itu, 

perusahaan memperkecil free cash flow 

untuk meminimalisir agency problem 

dengan meningkatkan jumlah utang agar 

free cash flow dapat digunakan untuk 

membayar utang perusahaan. Artinya, free 

cash flow yang tinggi dapat digunakan 

perusahaan untuk membayar utang 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

utang tinggi, dapat menggunakan free cash 

flow untuk membayarnya. Hasil penelitian 

ini juga mendukung pecking order theory, 

dimana perusahaan akan menggunakan 

dana internal terlebih dahulu untuk 

pembiayaan perusahaan. Free cash flow 

yang tinggi menandakan perusahaan 

memiliki dana internal yang besar tanpa 

harus melakukan pinjaman (utang). Oleh 

karena itu, dengan tingginya free cash 

flow, perusahaan akan mengurangi 

keputusan untuk mengambil utang. Selain 

itu, free cash flow juga dapat dimanfaatkan 
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untuk investasi terhadap aset tetap untuk 

menunjukkan bahwa kondisi perusahaan 

stabil dan tidak memerlukan utang dalam 

jumlah yang besar. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa agency problem (free cash flow) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal (DER). Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ferdiansya dan Isnurhadi (2013) yang 

menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal (DER). Akan 

tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Astuti dan Nurlaelasari 

(2013) yang menunjukkan bahwa free 

cash flow berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal (DER). 

Berdasarkan hasil analisis, 

menunjukkan bahwa agency problem yang 

diproksikan dengan free cash flow 

berpengaruh negatif signifikan dengan 

nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

Tobin‘s Q. Agency problem juga 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

struktur modal yang diproksikan dengan 

debt to equity ratio, sedangkan struktur 

modal berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu, 

agency problem berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui struktur modal. Turunnya agency 

problem yang diproksikan dengan free 

cash flow dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang diproksikan dengan 

Tobin‘s Q. Berdasarkan signalling theory, 

adanya free cash flow dapat memberikan 

sinyal yang buruk bagi perusahaan karena 

terjadi kemungkinan bahwa akan 

disalahgunakan oleh manajer untuk 

kepentingan pribadinya dan melakukan 

proyek investasi yang tidak optimal. Oleh 

sebab itu, kecilnya rasio free cash flow 

dapat menghindari adanya agency problem 

sehingga pemegang saham percaya pada 

perusahaan bahwa manajer telah 

membatasi dirinya terhadap penggunaan 

free cash flow dan membuktikan bahwa 

manajer bekerja sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. Adanya sinyal baik 

yang ditunjukkan oleh keadaan 

perusahaan, maka hal ini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Sinyal 

inilah yang akan digunakan oleh 

pemegang saham utuk menilai prospek 

perusahaan di masa depan, sehingga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Agency problem juga berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal  

yang diproksikan dengan debt to equity 

ratio. Berdasarkan agency theory, adanya 

free cash fow dapat menimbulkan agency 

problem. Solusi untuk menangani 

permasalahan ini salah satunya dengan 

cara memeperkecil jumlah free cash flow 

yaitu dengan membayar utang perusahaan. 
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Kecilnya rasio free cash flow tidak dapat 

membantu perusahaan untuk membayar 

utang  perusahaan. Oleh sebab itu, 

rendahnya free cash flow dapat 

meningkatkan jumlah utang perusahaan. 

Artinya, perusahaan dengan free cash flow 

yang rendah belum cukup untuk 

membayar utang perusahaan dan 

perusahaan kekurangan dalam mendanai 

kegiatan investasi perusahaan, maka cara 

yang dapat ditempuh yaitu dengan 

meningkatkan utang untuk menunjang 

kegiatan operasional perusahaan. 

Struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan pecking order theory, 

perusahaan melakukan urutan struktur 

pendanaan yang baik bagi perusahaan. 

Sumber pendanaan dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Internal 

dari laba yang ditahan perusahaan, 

sedangkan eksternal dapat dengan utang 

terlebih dahulu dan kemudian dengan 

ekuitas atau menjual saham perusahaan. 

Perusahaan dapat melunasi utang 

perusahaan secara tunai ataupun 

mengangsur tanpa harus kehilangan 

kepemilikan perusahaan. Menjual saham 

berati menjual kepemilikan perusahaan, 

sehingga semakin besar saham perusahaan 

yang terjual maka akan semakin banyak 

jumlah pemilik perusahaan dan hal ini 

memicu potensi agency problem. Sumber 

pendanaan dengan utang lebih efektif 

daripada menggunakan sumber dana yang 

berlebihan dengan menjual saham 

perusahaan. Oleh karena itu, tingginya 

utang perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa apabila agency 

problem yang diproksikan dengan free 

cash flow rendah mampu meningkatkan 

struktur modal yang tinggi pada utang 

karena kurangnya dana internal 

perusahaan yang kemudian perusahaan 

mencari sumber pendanaan yang lain yaitu 

dengan utang. Utang dapat menghemat 

pajak perusahaan sehingga dapat memberi 

manfaat bagi pemegang saham. 

Rangkuman pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung pada Tabel 4.14, 

tingkat koefisien jalur yang negatif 

menunjukkan bahwa jalur langsung lebih 

singkat daripada jalur tidak langsung. Oleh 

karena itu, struktur modal mampu 

memediasi pengaruh agency problem 

terhadap nilai perusahaan dan memperoleh 

jalur yang tidak lebih singkat daripada 

jalur langsung antara agency problem 

dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa struktur modal 

mampu memediasi pengaruh agency 

problem  terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Sadia dan Sujana (2017). 

Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Warapsari dan 

Suaryana (2016) yang menyimpulkan 

bahwa kebijakan utang tidak memediasi 

hubungan antara agency problem terhadap 

nilai perusahaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 

Agency problem berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 

Struktur Modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 

Agency problem berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Struktur, dan Agency 

problem berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Struktur Modal pada Perusahaan 

Jasa Sektor Keuangan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-

2016. 

Saran 

Saran yang dapat diajukan oleh 

peneliti adalah bagi Perusahaan Jasa 

Keuangan yang Listing di BEI, sebaiknya 

berusaha untuk menghindari potensi 

agency problem dengan menjalankan 

operasional perusahaan sesuai dengan 

tujuan perusahaan yaitu meningkatkan 

kekayaan pemegang saham. Kerjasama 

antara agent dan principal sangat 

dibutuhkan demi terwujudnya tujuan 

perusahaan dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Agency problem ini dapat 

dihindari dengan memperkecil jumlah free 

cash flow karena free cash flow dapat 

mengandung sinyal negatif untuk investor 

terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 

sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa sektor keuangan, maka sumber 

permodalan yang sesuai untuk 

meningkatkan nilai perusahaan adalah 

dengan meningkatkan jumlah liabilitas 

atau utang perusahaan apabila 

dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. 

Bagi Peneliti Selanjutnya, 

disarankan untuk mengikutkan variabel 

lain misalkan untuk melengkapi agency 

theory pada masalah keagenan oleh free 

cash flow, dapat menambahkan kebijakan 

dividen sebagai variabel intervening. Serta 

mengikutkan variabel lain yang bisa 

dijadikan ukuran variabel agency problem, 

misalkan kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. Peneliti 

selanjutnya juga disarankan untuk 

menggunakan perusahaan pada sektor 

yang berbeda, atau menambah jumlah 

periode tahun yang akan dipakai dalam 

penelitian sehingga akan didapatkan hasil 

yang lebih menyeluruh dan 

memungkinkan ditemukannya hasil dan 

kesimpulan yang berbeda. 
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PENGARUH MANAJEMEN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MALANG 

 

Dema Oktavia Tristiani 

HP. 081330981505, tristianioktavia007@gmail.com 

Trisetia Wijijayanti 

HP. 085227036306, trisetia.wijijayanti.fe@um.ac.id  

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang 

Abstract: This research is aimed to find out the profitability of Local Water Supply 

Utility (PDAM) in Malang Regency and to review the Influence of Receivables 

Management on Company Profitability. The research period is 10 years started from 

2008 to 2017. The data used in this research was secondary data in form of financial 

statements supported by primary data in form of direct interview result to management. 

Receivables management was measured using receivables turnover ratio, whereas the 

profitability was proxied with return on assets (ROA). The test used in this research was 

simple linear regression test and t test. The results showed (1) Local Water Supply 

Utility (PDAM) Malang Regency had ROA ratio average value for about 7%. (2) The 

ratio average value of receivables turnover ratio during 2008-2017 period was for 

about 8.5728 times. (3) Receivables turnover ratio did not significantly influenced on 

profitability (ROA), no influence of receivables turnover ratio on company profitability 

(ROA) was caused by some influencing factors such as increasing number of customers 

in every year followed by grant program and increasing cost of company general 

administration.  

Keywords: Receivables Management, Profitability, Local Water Supply Utility, Return 

on Assets, and Receivables Turnover Ratio. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama dari setiap 

perusahaan adalah memperoleh laba, agar 

kelangsungan hidup perusahaan dapat 

tetap terjaga. Umumnya tolak ukur 

perusahaan yang berhasil dinilai 

berdasarkan laba yang diperoleh. 

Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam periode waktu 

tertentu tersebut biasa disebut dengan 

profitabilitas (Munawir, 2004: 33). 

Tingkat profitabilitas perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas yang terbagi ke dalam tiga 

kelompok, yaitu return on sales (ROS) 

dimana tingkat profitabilitas dikaitkan 

dengan pendapatan, return on asset (ROA) 

yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan 

dengan penggunaan aset serta return on 

equity (ROE) yang artinya tingkat 

profitabilitas dikaitkan dengan modal 

sendiri (Prihadi, 2010: 138). Rasio 

profitabilitas ini akan memberikan 

gambaran tentang tingkat efektifitas 

mailto:tristianioktavia007@gmail.com
mailto:trisetia.wijijayanti.fe@um.ac.id.com
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pengelolaan perusahaan serta dapat 

dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

perusahaan, apakah bekerja secara efektif 

atau tidak. Apabila berhasil mencapai 

target yang telah ditentukan, maka 

manajemen perusahaan telah bekerja 

secara efektif. 

Untuk dapat memperoleh tingkat 

profitabilitas yang diinginkan, perusahaan 

harus memanfaatkan aset dan modal yang 

dimiliki secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan aset perusahaan tidak selalu 

lancar perusahaan dapat disebabkan 

adanya kendala, salah satunya dalam hal 

penjualan produk atau jasa, dimana setiap 

perusahaan pastinya memiliki beberapa 

pelanggan yang tidak sanggup membayar 

atau akan melunasi hutang mereka kepada 

perusahaan. Hal tersebut umumnya disebut 

dengan piutang. Menurut Warren Reeve 

dan Fess (2005: 404) menyatakan bahwa 

yang dimaksud piutang adalah semua 

klaim dalam bentuk uang terhadap pihak 

lainya, termasuk individu, perusahaan atau 

organisasi lainnya. Piutang perusahaan 

terbagi atas piutang tertagih dan piutang 

tak tertagih, yang mana piutang tak 

tertagih inilah yang dapat menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

piutang menjadi salah satu aspek keuangan 

yang penting dan harus dikelola dengan 

menerapkan manajemen piutang yang 

efektif agar tidak menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan.  

Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) merupakan usaha yang dimiliki 

oleh pemerintah, dimana tujuannya adalah 

sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah (PAD).  Pengertian BUMD 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah dikatakan bahwa 

BUMD adalah ―Badan Usaha Milik 

Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Daerah‖. Salah satu tujuan didirikannya 

suatu perusahaaan adalah untuk mencari 

keuntungan atau laba, apapun konstruksi 

dan sistem yang diberlakukakan dalam 

perusahaan tersebut. Kondisi demikian 

berlaku juga ketentuan dalam Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Berdasarkan review literature oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan tahun 2018 dimana 

menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 

BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 

triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 

triliun atau rata-rata rasio laba terhadap 

aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Rendahnya 

tingkat ROA menunjukkan pengelolaan 

BUMD belum optimal, baik dari aspek 

keuangan maupun  kinerja.  Dengan 

kondisi ini, ditambah adanya 
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mismanagement yang mengarah pada 

inefisiensi dan kecurangan, maka BUMD 

perlu dan penting untuk melakukan 

pembenahan sehingga terjadi percepatan 

pelayanan publik (http://www.bpkp.go.id).  

Salah satu contoh BUMD di 

Indonesia yang didirikan untuk melayani 

dan memenuhi kebutuhan air masyarakat 

dalam suatu daerah adalah Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). Untuk dapat 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

maupun mengevaluasi kinerja perusahaan, 

maka perlu adanya penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) di Indonesia dinilai oleh 

sebuah lembaga Kementerian Pekerjaan 

Umum yaitu Badan Peningkatan 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 

Minum (BPPSPAM). Dalam penilaian 

kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) seluruh Indonesia terdapat 

beberapa indikator yang digunakan di 

dalam aspek keuangan diantaranya Return 

on Equity, Operating Ratio, Cash Ratio, 

Efektivitas penagihan, dan Solvabilitas. 

Namun, dalam penelitian ini profitabilitas 

dihitung dengan menggunakan Return On 

Assets. Hal ini dikarenakan Return On 

Assets (ROA) merupakan salah satu 

informasi tambahan yang digunakan oleh 

Badan Peningkataan Penyelenggaraan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM) untuk proses evaluasi kinerja 

dengan tujuan agar proses analisa dapat 

dilakukan secara lebih komprehensif dan 

mendalam.  

Subyek yang digunakan dalam 

penelitian adalah Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten  Malang. 

Berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh 

BPPSPAM, Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

selama 10 periode terakhir yaitu tahun 

2017 hingga 2018 Berdasarkan laporan 

keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang perkembangan laba bersih 

perusahaan periode 2008 hingga 2017 

mengalami fluktuasi. Bahkan di tahun 

2015, laba bersih yang dihasilkan 

mengalami penurunan sebesar 6% dari 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. 

Berfluktuasinya laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan tentu dapat disebabkan 

beberapa kendala. Selain itu peningkatan 

jumlah piutang usaha yang meningkat 

secara siginifikan dan tiap tahun nya 

membuat perusahaan harus kembali 

meninjau terkait penerapan manajemen 

piutang dikarenakan pengeloaan serta 

pengendalian jumlah piutang sangat 

penting dilakukan agar perusahaan mampu 

melakukan pengambilan keputusan yang 

tepat terkait kebijakan piutang serta dalam 

menentukan jumlah piutang yang optimal. 

http://www.bpkp.go.id/
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Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bramasto (2010) 

menyebutkan bahwa manajemen piutang 

yang diukur dengan menggunakan rasio 

perputaran piutang tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas. Akan 

tetapi berbeda dengan Ramana, dkk (2013) 

dalam jurnalnya yang berjudul Impact of 

Receivables Management on Working 

Capital and Profitability: A Study on 

Select Cement Companies in India 

menjelaskan bahwa manajemen piutang 

memiliki pengaruh terhadap modal kerja 

dan juga profitabilitas. Berdasarkan uraian 

di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

Rasio perputaran piutang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini yaitu manajemen piutang 

dinilai menggunakan rasio perputaran 

piutang (X) sedangkan profitabilitas 

sebagai variabel terikat (Y) dinilai 

menggunakan rasio return on assets. 

Subyek dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang. Periode dalam 

penelitian ini adalah 10 tahun yaitu mulai 

tahun 2008  hingga 2017. Jenis dan 

sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer 

(wawancara) dan data sekunder (laporan 

keuangan). 

Teknik analisis data menggunakan 

statistik dengan alat berupa Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS). Uji 

statistik yang digunakan dalam 

menganalisis data adalah uji simple linear  

regression untuk  mengestimasi hubungan 

antara satu variable dependen dengan satu 

variabel independen. 

 

 

 

 

Gambar 1 Rancangan Penelitian 

(Sumber: Tristiani, 2018: 20) 

Adapun untuk mengukur masing-

masing variabel sebelum dilakukan 

analisis dalam penelitian ini diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Profitabilitas (ROA) 

Rumus untuk mencari return on 

assets adalah sebagai berikut: 

                    

=
                    

jumlah aset
 

b. Manajemen Piutang 

Rasio perputaran piutang dihitung 

dengan rumus berikut menurut 

Harahap (2010: 308). 

Rasio perputaran piutang =
Penjualan

Rata  rata piutang
 

Pada penelitian ini analisis regresi 

linier sederhana menghubungkan antara 

Return on 

Assets Ratio 

(Y) 

Rasio 

perputaran 

piutang (X) 

Manajemen 

Piutang 
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variabel manajemen piutang yaitu rasio 

perputaran piutang (X) terhadap 

profitabilitas (Y). Analisis ini 

menggunakan software SPSS 16. Adapun 

bentuk persamaan dari analisis regresi 

linier sederhana ini adalah: 

Y= α + β X 

Keterangan: 

Y  = Profitabilitas (Y= ROE) 

α  = Nilai konstanta 

β     = Nilai koefisien regresi untuk rasio 

perputaran piutang  

X  = Rasio perputaran  piutang 

 

 

Teknik Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diuji dengan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana. Sebelum 

melakukan analisis regresi linear 

sederhana peneliti melakukan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

Uji asumsi klasik harus dipenuhi untuk 

mengetahui apakah metode regresi dan 

variabel yang diteliti layak digunakan. 

Selanjutnya untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

peneliti menggunakan uji signifikansi 

parsial (uji t) dengan tingkat level of 

significant ∞ = 5%. Dalam penelitian ini 

uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas yaitu manajamen piutang 

terhadap variabel terikat yaitu 

profitabilitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan 

menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov – Smirnov dapat dilihat pada 

Tabel di bawah ini: 
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .03063398 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .262 

Positive .163 

Negative -.262- 

Kolmogorov-Smirnov Z .829 

Asymp. Sig. (2-tailed) .498 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1 

memperlihatkan nilai Sig. atau signifikansi 

atau nilai probabilitas lebih besar dari 

alpha atau tingkat kesalahan yang 

ditetapkan (0,05), diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,498 (0,498 > 0,05) 

maka data yang dianalisis tersebut 

terdistribusi secara normal. Oleh sebab itu 

model regresssi layak dipakai untuk 

memprediksi profitabilitas berdasarkan 

variabel independennya. 

2. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi dengan 

metode analisis Run Test dapat dilihat 

dalam Tabel berikut: 
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Tabel 2. Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .00792 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 10 

Number of Runs 3 

Z -1.677 

Asymp. Sig. (2-tailed) .094 

a. Median 
 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2018 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan 

hasil uji autokorelasi, nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) 1 >  dari 0,05 maka tidak terdapat 

gejala autokorelasi atau model regresi 

yang dibuat tidak mengandung gejala 

utokorelasi.   

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan uji Glejser (Glejser test) adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

1 (Constant) -.253 .807 

PERPUTARAN 

PIUTANG 
.738 .482 

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan Tabel 3 dapat 

diketahui bahwa nilai Sig. Perputaran 

Piutang danUmur Piutang lebih besar 

dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak 

terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap absolute residual, sehingga 

model yang dibuat tidak mengandung 

gejala heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear sederhana diperoleh persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut. 

Tabel 4. Analisis Regresi Linear 

Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .006 .075  -.077 .940 

PERPUTA

RAN 

PIUTANG 

.009 .009 .360 1.090 .308 

 R .360     

 R Square/ 

R
2 .129     

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018 

Berdasarkan dari Tabel 4 di atas, 

maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y= 0,006 + 0,009 X 

Persamaan garis linier berganda tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Konstanta sebesar 0,006 maksudnya 

jika variabel bebas yaitu variabel rasio 

perputaran piutang konstan maka nilai 

variabel terikat profitabilitas (ROA) 

sebesar 0,6%. 

2. Koefisien regresi rasio perputaran 

piutang sebesar 0,009 artinya jika 

rasio perputaran piutang (X) 

mengalami kenaikan 1%, maka 
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profitabilitas yaitu ROA (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,009 

atau 0,9%. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara 

rasio perputaran piutang dengan 

profitabilitas (ROA), semakin naik 

rasio perputaran piutang maka 

semakin meningkat profitabilitas 

(ROA).. 

3. R
2
 = 0,129 menunjukkan variabel 

rasio perputaran piutang (X) hanya 

mempengaruhi profitabilitas (Y) 

sebesar 12,9%. Sebesar 87,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model penelitian. 

b. Uji t (t Test) 

Uji pengaruh parsial digunakan 

untuk menguji signifikasi pengaruh 

masing-masing variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) dengan taraf 

signifikasi sebesar 5% atau 0,05. 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka dapat 

dijelaskan secara terperinci sebagai 

berikut. 

H0 = Variabel rasio perputaran piutang 

tidak berpengaruh terhadap variabel 

Profitabilitas (ROA). 

Untuk rasio perputaran piutang 

memilki nilai sig 0,308 lebih besar dari 

taraf signifikasi 0,005 (5%) sehingga H0 

diterima. Hal ini menjelaskan bahwa 

secara parsial variabel rasio perputaran 

piutang (X) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas yaitu ROA (Y). 

B. PEMBAHASAN 

1. Kondisi Deskriptif Profitabilitas dan 

Manajemen Piutang pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang Periode 2008-2017 

a. Profitabilitas  

Profitabilitas Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

yang dihitung menggunakan   rasio return 

of assets (ROA) memiliki nilai rata-rata 

rasio sebesar  7% (0,0700) . Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

memanfaatkan aset yang dimilki untuk 

menghasilkan laba bersih sebesar 7%. 

Rata-rata nilai rasio profitabilitas (ROA) 

selama sepuluh tahun menunjukkan trend 

yang naik. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahan mampu memanfaatkan aktiva 

atau aset yang dimiliki oleh perusahaan 

secara efektif untuk dapat menghasilkan 

laba bersih optimal.   

Rasio profitabilitas (ROA) 

terendah terjadi di tahun 2008 dengan nilai 

0,0085 (0,85%), yang artinya perusahaan 

dengan memanfaatkan aset yang dimiliki 

perusahaan hanya mampu memanfaatkan 

laba atau profit sebesar 0,85%. Rendahnya 

nilai rasio profitabilitas (ROA) 

dikarenakan adanya faktor eksternal yaitu 

timbulnya kerugian akibat kebocoran air 

yang terjadi di tahun 2008. Sebanyak 30 

persen air yang dikelola Perusahaan 
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Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang terbuang karena kebocoran pipa. 

Skala kebocoran ini melebihi batas 

toleransi 20 persen yang ditetapkan 

Menteri Dalam Negeri lewat Surat 

Keputusan Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja PDAM 

(https://bisnis.tempo.co) 

Kebocoran air milik Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang belum teratasi sejak beberapa 

tahun lalu, meski pun pimpinan 

perusahaan itu sudah berganti beberapa 

kali. Skala kebocoran air sepanjang 2007-

2008 tercatat 37 persen, lalu turun 

menjadi 36 persen pada 2009 berdasarkan 

audit Badan Pemeriksa Keuangan. Angka 

36 persen setara dengan rata-rata air 

terbuang sebanyak 800 ribu meter kubik 

per bulan.  

Kebocoran air yang menimbulkan 

perusahaan kehilangan air, menurut 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat 

Air Bersih (1998), ditimbulkan oleh 2 

faktor yaitu faktor teknis dan non teknis. 

Yang termasuk faktor teknis seperti 

adanya lubang atau celah sambungan, 

meter pecah, dan kerusakan konstruksi 

pada reservoir. Sedangkan faktor non 

teknis seperti adanya kesalahan membaca 

meteran air dan pencatatan ulang hasil 

pembacaan meter air, kesalahan/ 

pembuatan rekening air dan angka yang 

ditunjukan oleh meter air berkurang akibat 

adanya aliran udara dari rumah ke pipa 

distribusi Untuk kasus kehilangan air 

yang dialami oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang di 

tahun 2008 disebabkan oleh adanya 

kebocoran, antara lain, umur pipa yang 

sudah lama. Sebab, jaringan pipa tersebut 

merupakan warisan pemerintah kolonial 

Belanda pada era 1925-1927. Banyak 

pipa yang keropos dan ditambal berkali-

kali. Kebanyakan pipa tua ini berada di 

Kecamatan Karangploso, Pujon, Lawang, 

dan Kepanjen (https://bisnis.tempo.co).  

Kebocoran air ini memberikan 

dampak kerugian bagi Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang. 

Dimana di tahun 2008, Laba setelah pajak 

penghasilan mengalami penurunan 

sebesar 58,62% serta nilai aktiva lain-lain 

yaitu bahan instalasi dan beban 

ditangguhkan yang mengalami kenaikan 

lebih dari 100% dalam Neraca 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang mengalami 

peningkatan melebihi 100% Terjadinya 

penambahan aktiva lain-lain yang 

melebihi 100% namun tidak disertai 

dengan keuntungan bahkan mengalami 

kerugian pada perusahaan membuat nilai 

Rasio profitabilitas (ROA)  Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

https://bisnis.tempo.co/
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Malang memiliki nilai rasio terendah di 

tahun 2008.  

Nilai rasio profitabilitas (ROA) 

tertinggi terjadi di tahun 2013. Dimana 

nilai rasio yaitu 0,1043 (10,43%) yang 

berarti perusahaan menghasilkan laba 

bersih sebesar 10% dari pengelolaan aset. 

Nilai rasio profitabilitas (ROA) yang 

tinggi ini disebabkan oleh adanya program 

yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

yaitu program Zona Air Minum Prima 

(ZAMP). Pelaksanaan Program Zona Air 

Minum Prima (ZAMP) sebagai penerapan 

fungsi Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang sebagai 

fungsi publik juga memberikan nilai 

ekonomi bagi perusahaan. Dengan adanya 

Program Zona Air Minum Prima (ZAMP), 

maka meningkatkan pendapatan penjualan 

air dikarenakan adanya kenaikan tarif 

dasar. Dimana tarif dasar ZAMP dipatok 

lebih tinggi, yakni diperkirakan Rp 2.500 

per meter kubik. Sedangkan tarif air 

bersih biasa Rp 1.000 per meter kubik. 

Oleh karena itu proyek ZAMP 

dikembangkan di kawasan perkotaan 

yang berdaya beli tinggi 

(https://bisnis.tempo.co). 

Peningkatan jumlah pelanggan 

kurang lebih 250 pelanggan rumah tangga 

sesuai dengan sasaran program Program 

Zona Air Minum Prima (ZAMP) di 

Kecamatan Kepanjen dan Tajinan serta 

tarif dasar yang lebih tinggi dari tarif air 

bersih pada umumnya membuat 

perusahaan mampu menghasilkan 

pendapatan dari penjualan air meningkat 

sebesar 5,67% dari tahun sebelumnya 

sehingga laba bersih setelah pajak yang 

dihasilkan juga mengalami peningkatan 

sebesar 8,21%. Program Zona Air Minum 

Prima (ZAMP) yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang ini pun memberikan 

dampak  nilai rasio profitabilitas (ROA) di 

tahun 2014  juga memiliki nilai yang 

tinggi yaitu sebesar 0,1031 (10,31%) yang 

tidak jauh berbeda dengan nilai rasio di 

tahun 2013. 

b. Manajemen Piutang 

Menurut SAK –ETAP Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Piutang 

adalah hak tagih PDAM yang timbul dari 

transaksi penjualan air, penjualan non air 

dan penjualan lainnya yang akan diterima 

pembayarannya pada masa yang akan 

datang. Piutang terbagi atas (1) Piutang 

usaha yaitu piutang yang timbul dari 

transaksi pnjualan air dan non air; dan (2) 

Piutang non usaha, piutang yang timbul 

dari transaksi lainnya selain transaksi 

penjualan air dan non air. Piutang usaha 

diakui dengan terbitnya Daftar Rekening 

Ditagih (DRD) Air dan Daftar 

Piutang/Tagihan Non Air. Sedangkan 

https://bisnis.tempo.co/
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Piutang non usaha diakui apaila ada 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang mengalir ke 

PDAM dan mempunyai nilai yang dapat 

diukur dengan andal.  

Untuk pengukuran, piutang usaha 

dicatat sebesar tagihan pemakaian air 

kepada pelanggan yang tertera dalam DRD 

Air. Piutang usaha non air dicatat sebesar 

tagihan non air. Sedangkan piutang non 

usaha dicatat sebesar nilai wajar yang 

dapat direalisasi di masa yang akan 

datang. Menurut SAK –ETAP Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Piutang 

adalah hak tagih PDAM yang timbul dari 

transaksi penjualan air, penjualan non air 

dan penjualan lainnya yang akan diterima 

pembayarannya pada masa yang akan 

datang. Piutang terbagi atas (1) Piutang 

usaha yaitu piutang yang timbul dari 

transaksi pnjualan air dan non air; dan (2) 

Piutang non usaha, piutang yang timbul 

dari transaksi lainnya selain transaksi 

penjualan air dan non air. Piutang usaha 

diakui dengan terbitnya Daftar Rekening 

Ditagih (DRD) Air dan Daftar 

Piutang/Tagihan Non Air. Sedangkan 

Piutang non usaha diakui apaila ada 

kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang mengalir ke 

PDAM dan mempunyai nilai yang dapat 

diukur dengan andal. Untuk pengukuran, 

piutang usaha dicatat sebesar tagihan 

pemakaian air kepada pelanggan yang 

tertera dalam DRD Air. Piutang usaha non 

air dicatat sebesar tagihan non air. 

Sedangkan piutang non usaha dicatat 

sebesar nilai wajar yang dapat direalisasi 

di masa yang akan datang. 

Nilai rata-rata rasio perputaran 

piutang Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang selama 

periode 2008-2017 adalah sebesar 8,5728 

kali. Angka tersebut mengartikan 

penjualan dalam setahun besarnya 8,5728 

kali piutang rata-ratanya.  Dengan kata 

lain, besarnya piutang rata-rata adalah 

12% dari nilai penjualan.  Berarti piutang 

yang dapat ditagih 88% dari seluruh 

penjualan usaha.  Apabila angka piutang 

rata-rata sama dengan nol, berarti 

perusahaan sudah tidak memiliki piutang 

lagi atau dengan kata lain semua piutang 

sudah dapat tertagih.  Rasio perputaran 

piutang tertinggi terjadi pada tahun 2009 

yaitu dalam satu periode perusahaan 

mampu melakukan penagihan piutang 

sebanyak 10,4777 kali. Rasio tertinggi ini 

melebihi nilai rata-rata rasio selama 10 

tahun. Terjadi kenaikan jumlah penjualan 

air sebesar 36,7% dari tahun 2008. 

Sedangkan kenaikan jumlah penjualan air 

ini berbanding terbalik dengan rata-rata 

piutang dimana terjadi penurunan sebesar 

4,6%.  
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Rasio terendah terjadi pada tahun 

2016 hingga tahun 2017. Dimana nilai 

rasio perputaran piutang terendah di 

tahun 2017 hanya sebesar 6,6562, yang 

artinya perusaaan hanya mampu 

melakukan penagihan piutang sebanyak 

6,6562 kali dalam satu periode. Dengan 

kata lain, besarnya piutang rata-rata 

adalah 15% dari nilai penjualan.  Berarti 

piutang yang dapat ditagih 85% dari 

seluruh penjualan usaha.  Penurunan nilai 

rasio perputaran piutang yang terjadi 

mulai tahun 2016 disebabkan 

meningkatnya jumlah penjualan air 

sebesar 17,4% dari tahun sebelumnya 

2015. Dari penjualan air yang meningkat 

terebut juga menimbulkan rata-rata 

piutang sebesar 25,5%. Peningkatan rata-

rata piutang yang meningkat dan rasio 

perputaran yang rendah disebabkan 

karena munculnya tunggakan Rp 3 miliar 

yang berasal dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) lain yaitu Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Malang. Seperti yang dilansir dari 

website berita 

http://www.radarmalang.id/, tunggakan 

berjumlah Rp 3 miliar berasal dari tarif 

air Rp 610 dikalikan 6 juta meter kubik. 

Dimana Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang sudah 

memanfaatkan air Sumberpitu sejak April 

2016. Sementara, hasil yang diperoleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Malang sekitar Rp 31 miliar 

(dengan asumsi harga jual ke pelanggan 

dipatok Rp 5.128 per meter kubik). 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang sudah tiga kali 

menagih ke Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Malang. Namun, 

belum ada respons serius sehingga 

diputuskan untuk mengurangi debit air 

dari 140 meter kubik per detik menjadi 

70 meter kubik per detik 

(http://www.radarmalang.id/). 

Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang yang masih belum 

mau menanggapi terkait hutang yang 

dimiliki, membuat Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

kesulitan untuk dapat menagih piutang 

tersebut. Hingga akhirnya berita terbaru 

yang didapatkan peneliti melalui website 

http://beritajatim.com setelah adanya 

pertemuan antara kedua belah pihak pada 

11 September 2017, Direktur utama 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang menyatakan bahwa 

sikap Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang sudah mulai 

melunak dan siap membayar tagihan biaya 

operasional dari pemakaian air bersih 

sejak 2016 hingga mencapai Rp 3,7 

Miliar.  Sehingga, Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang akan 

http://www.radarmalang.id/
http://www.radarmalang.id/


Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  120 
 

membuat dan menyiapkan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) baru untuk 

pemanfaatan air bersih di Sumberpitu 

tersebut. Pembayaran piutang yang 

menunggak mulai tahun 2016 juga baru 

dapat mulai dibayarkan oleh pihak 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Malang di bulan Oktober 2017.  

Polemik yang terjadi karena belum adanya 

pengakuan dari pihak debitur inilah yang 

menyebabkan nilai rasio rata-rata 

perputaran piutang Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

mengalami penurunan mulai tahun 2016 

hingga tahun 2017.  

2. Pengaruh Rasio Perputaran Piutang 

terhadap Return On Assets (ROA) pada 

Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang Periode 

2008-2017 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa rasio perputaran piutang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang periode 2008-2012. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Pratiwi (2012) yang menyatakan 

bahwa perputaran piutang tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Tidak 

berpengaruhnya rasio perputaran piutang 

terhadap ROA pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

periode 2008-2012 disebabkan oleh 

beberapa faktor, yang pertama yaitu 

jumlah pelanggan yang semakin 

meningkat tiap tahunnya.  

Berdasarkan data penilaian Buku 

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) tahun 2017 oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Badan Peningkatan Penyelenggaraan 

Sistem Penyediaan Air Minum  terdapat 

378 Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) yang ada di Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang adalah aalah 

satu BUMD yang mengelola ketersediaan 

air bersih bagi masyarakat, dengan jumlah 

27 unit pelayanan yang tersedia di wilayah 

Kabupaten Malang, setiap tahun jumlah 

pelanggan yang meningkat tiap tahunnya. 

Menurut data Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Malang menyebutkan bahwa 

jumlah pelanggan pada tahun 2012 

berjumlah 80.195. Kemudian di tahun 

2013 jumlah pelanggan menjadi 84.696, 

tahun 2014 berjumlah 86.723, tahun 2015 

berjumlah 93.645 dan pada tahun 2016 

jumlah pelanggan meningkat menjadi 

103.778. Untuk akhir tahun 2017 jumlah 

pelanggan menjadi 112.000 

(http://suryamalang.tribunnews.com). 

Peningkatan jumlah pelanggan tiap 

tahunnya juga didukung oleh adanya 

progam yang dilakukan oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang yaitu Program Hibah Air Minum 

http://suryamalang.tribunnews.com/
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APBN yang dilakukan mulai tahun 2015. 

Program Hibah Air Minum APBN 2015 

adalah suatu upaya percepatan 

penambahan jumlah sambungan rumah 

(SR) baru melalui penerapan output based 

atau berdasarkan kinerja yang terukur. 

Hibah Air Minum yang dimaksud di sini 

adalah pemberian hibah dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang 

bersumber dari penerimaan dalam negeri 

APBN tahun 2015 (Buku Pedoman 

Program Hibah , 2015).  Adapun tujuan 

kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

cakupan pelayanan air minum perpipaan 

yang diproritaskan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam rangka 

meningkatkan derajat kualitas kesehatan 

masyarakat. Untuk Lingkup kegiatan yaitu 

hibah yang diberikan kepada pemerintah 

daerah untuk membiayai kegiatan 

pemasangan kriteria (Buku Pedoman 

Program Hibah, 2015). 

Berdasarkan data Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Direktorat Jenderal Cipta 

Karyakementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal 

Cipta Karya, pada tahun 2015 Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang mendapatkan nilai hibah Rp 5 

miliar  dengan 2000 sambungan baru. 

Kemudian di tahun 2016 alokasi dana 

hibah sebesar Rp 600 miliar dan pada 

2017 dana yang digulirkan sebesar Rp 750 

miliar. Total seluruh sambungan baru yang 

terpasang hingga 2017 mencapai 

927.200(http://pdam.malangkab.go.id/beri

ta-458.html).  

Adanya program hibah, 

masyarakat menjadi lebih ringan biayanya 

untuk berlangganan air bersih. Dari biaya 

pemasangan baru yang biasanya (reguler) 

Rp 1.250.000, menjadi hanya Rp 550.000. 

Dengan meningkatnya jumlah pelanggan 

yang secara kontinyu tiap tahunnya 

dengan dibantu adanya program hibah, 

maka juga meningkatkan jumlah penjualan 

air perusahaan.  

Tidak berpengaruhnya rasio 

perputaran piutang terhadap ROA 

disebabkan oleh variabel lain salah 

satunya yaitu biaya lain yaitu adanya biaya 

umum dan administrasi yang jumlahnya 

lebih dari 75% dari laba setelah pajak 

penghasilan. Hal ini didukung oleh 

Bramasto (2008) yang menyatakan bahwa 

variabel lain yang diduga kuat 

mempengaruhi profitabilitas adalah modal 

kerja lainnya (kas dan persediaan), 

penjualan, biaya usaha seperti biaya umum 

dan administrasi, biaya penjualan serta 

biaya litbang.  

Tetapi hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aditya (2011), Sutanto & Pribadi (2012) 

dan Sufiana & Purnawanti (2012) yang 
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menyimpulkan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Hal ini sesuai 

dengan teori Hararap (2010:308) yang 

menyatakan bahwa semakin baik 

perputaran piutang menunjukkan semakin 

baik manajemen perusahaaan karena 

penagihan piutang dilakukan dengan 

semakin cepat dan profitabilitas juga ikut 

meningkat pula sebaliknya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Profitabilitas Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Malang 

yang dihitung menggunakan   rasio 

return of assets  (ROA) selama 

periode 2008-2017 memiliki nilai rata-

rata rasio sebesar  7% (0,0700) .  

b. Manajemen Piutang Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Malang yang dihitung 

menggunakan nilai rata-rata rasio 

perputaran piutang selama periode 

2008-2017 adalah sebesar 8,5728 kali.  

c. Tidak berpengaruhnya rasio 

perputaran piutang terhadap ROA 

pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Malang periode 

2008-2012 disebabkan oleh faktor, 

yang pertama yaitu jumlah pelanggan 

yang semakin meningkat tiap 

tahunnya yang didukung oleh adanya 

program-program sosial seperti 

Program Zona Air Minum Prima serta 

Program Hibah. Kedua, tingginya nilai 

biaya administrai dan umum dalam 

laporan keuangan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang. Rata-rata tingginya biaya 

administrasi dan umum sebesar 75% 

tiap tahunnya dari laba setelah pajak 

penghasilan. 

2. Saran 

a. Perusahaan harus lebih mampu 

mengoptimalkan penggunaan aset 

dalam menghasilkan laba. Tingginya 

Rata-rata biaya administrasi dan 

umum sebesar 75% tiap tahunnya dari 

laba setelah pajak penghasilan perlu 

ditinjau kembali oleh manajemen 

perusahaan. 

b. Penerapan peraturan yang tegas perlu 

dilakukan dalam manajemen piutang 

terutama dalam proses penagihan 

piutang agar piutang dapat segera 

menjadi kas dan tidak menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan pada periode 

yang akan akan datang.  
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Abstract: This paper examines the influence of the cash flow growth in operating 

activities and accounting profit of the stock returns. Sample of this study were 80 

manufacturing companies that selected using purposive sampling technique. The data 

were analyzed by simple linear regression. As a result, this study shows that the  

operating cash flow on t+1 to t+5 and gross profit at t+1 to t+5 did not have any 

significant effect on stock return. While operating profit and net profit at t+1 to t+5  

have significant effect on stock return. 

Keywords: Cash Flow Operation Activity, Gross Profit, Operating Profit, Net Income, 

Stock Return, Manufacturing Company 

 

Salah satu cara agar perusahaan 

dapat berjalan dan terus berkembang 

adalah dengan berinvestasi di pasar 

modal. Pasar modal adalah salah satu 

sumber dana eksternal bagi perusahaan, 

yang memberikan kesempatan bagi 

perusahaan untuk dapat bersaing secara 

sehat dalam rangka menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya. 

Fungsi utama pasar modal adalah sebagai 

sarana untuk memobilisasi dana yang 

bersumber dari masyarakat ke berbagai 

sektor yang melaksanakan investasi. 

Syarat utama yang diinginkan oleh para 

investor untuk bersedia menyalurkan 

dananya melalui pasar modal adalah 

perasaan aman akan investasinya dan 

tingkat return yang akan diperoleh dari 

investasi  tersebut (Daniati dan 

Suhairi,2006). Perasaan aman ini 

diantaranya diperoleh karena para 

investor memperoleh informasi yang 

jelas, wajar, dan tepat waktu, sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

Fokus utama yang menjadi 

perhatian investor adalah laporan arus kas 

dan laba akuntansi. Informasi arus kas 

berguna untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas. 

Kandungan informasi arus kas itu sendiri 

dapat diukur dengan menggunakan 

kekuatan hubungan antara arus kas 

dengan return saham. Informasi arus kas 

akan dikatakan mempunyai makna 

apabila dengan dipublikasikannya laporan 

arus kas tersebut akan menyebabkan 

investor bereaksi  dan melakukan 
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pembelian atau penjualan saham yang 

selanjutnya tercermin dalam harga saham 

dan return saham, yang berarti laporan 

arus kas mempunyai kandungan informasi 

(Yocelyn & Christiawan, 2012:82). 

Arus kas perusahaan dapat 

dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu 

arus kas aktivitas operasi, arus kas 

aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas 

pendanaan yang mempunyai perbedaan 

komponen penyusunnya dan manfaat 

antara satu dengan yang lainnya. Arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasinya 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan 

dari luar (Ginting, 2012:41). 

Sinaga (2010) mengatakan bahwa 

secara teori, semakin tinggi arus kas 

aktivitas operasi perusahaan maka 

semakin tinggi kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut, sehingga semakin 

besar pula nilai return saham. Dan 

sebaliknya, semakin rendah arus kas 

aktivitas operasi perusahaan maka 

semakin kecil kepercayaan investor pada 

perusahaan tersebut, sehingga semakin 

kecil pula nilai return saham. 

Selain laporan arus kas, laporan laba 

rugi juga merupakan laporan keuangan 

yang dapat mempengaruhi keputusan 

investasi. Laporan laba rugi merupakan 

laporan keuangan yang memuat informasi 

tentang laba akuntansi yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Informasi tentang laba 

akuntansi tersebut bermanfaat sebagai 

indikator efisiensi penggunaan dana 

perusahaan, pengukur prestasi 

manajemen, penentu besarnya pajak yang 

harus dibayar sekaligus sebagai dasar 

pembagian dividen bagi para investor 

(Chariri & Ghozali, 2000:216). Laba 

akuntansi sendiri terdiri dari atas 3 (tiga) 

laba, yaitu: laba kotor, laba operasi, dan 

laba bersih yang memiliki perbedaan 

komponen penyusunannya dan manfaat 

antara yang satu dengan yang lain. 

Laba kotor merupakan laba yang 

diperoleh dari seluruh penjualan atau 

pendapatan perusahaan yang dikurangi 

dengan harga pokok penjualan (HPP). 

HPP dalam perusahaan manufaktur 

merupakan semua biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan mulai dari tahap 

pembelian bahan baku, pengolahan bahan 

baku sampai produk selesai dibuat. Jadi, 

dengan kata lain HPP merupakan biaya 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan sampai produk siap untuk 

dijual dipasaran. Angka laba kotor 

tersebut dapat digunakan untuk 
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mengevaluasi kinerja perusahaan 

sekaligus menilai laba masa depan. 

Sementara itu, laba operasi 

merupakan hasil dari laba kotor yang 

dikurangi dengan biaya operasional 

perusahaan. Biaya operasional perusahaan 

adalah semua biaya yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional perusahaan, 

seperti biaya administrasi, biaya gaji 

karyawan, biaya iklan dan promosi, biaya 

transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, 

angka pada laba operasi menunjukkan 

aktivitas operasional yang dilakukan oleh 

perusahaan yang bersangkutan pada 

periode tertentu (Kieso & Warfield, 2008: 

147-148). Laba operasi dapat digunakan 

untuk membandingkan kinerja dengan 

perusahaan lain sekaligus menilai 

efisiensi dari aktivitas perusahaan. 

Sedangkan laba bersih merupakan 

laba yang berada pada urutan terakhir 

dalam laporan laba rugi. Laba bersih 

diperoleh dari hasil pengurangan antara 

laba operasi dengan beban bunga dan 

pajak (Hanafi & Halim, 2007:57). Jadi, 

secara runtut laba bersih diperoleh melalui 

pengurangan keseluruhan penjualan atau 

pendapatan perusahaan dengan biaya 

operasional, biaya produksi, dan non 

operasional perusahaan. Angka laba 

bersih digunakan sebagai dasar bagi 

perusahaan dalam menentukan besarnya 

laba yang akan ditahan atau laba yang 

akan dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. 

Arus kas dan laba merupakan dua 

konsep yang berbeda, namun keduanya 

dapat saling melengkapi dan berguna 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan 

secara keseluruhan (Yocelyn & 

Christiawan, 2012:82). Selain itu, arus kas 

dan informasi laba merupakan faktor 

internal yang menjadi parameter kinerja 

perusahaan yang mendapat perhatian 

utama dari investor dan kreditur. Diantara 

kedua ukuran kinerja perusahaan yang 

dapat diambil, investor dan kreditur 

tentunya harus memilih mana yang 

mampu secara baik menggambarkan 

kondisi ekonomi serta prospek perusahaan 

di masa depan. 

Hasil penelitian terdahulu dari 

Trisnawati (2013), Ginting (2012), dan 

Sinarwati (2014) mengungkapkan bahwa 

arus kas aktivitas operasi berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Namun 

hasil berbeda dari penelitian Yocelyn 

(2011) yang menunjukkan bahwa arus kas 

aktivitas operasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

Demikian pula yang dihasilkan oleh 

Adiwiratama (2012).  

Berdasarkan uraian tersebut maka 

masalah yang dapat dirumuskan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  (1) 

Apakah pertumbuhan arus kas aktivitas 
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operasi berpengaruh positif terhadap 

return saham pada perusahaan 

Manufaktur yang listing di BEI tahun 

2013-2015? (2) Apakah pertumbuhan laba 

kotor berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2013-2015? (3) 

Apakah pertumbuhan laba operasi 

berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2013-2015?  (4) 

Apakah pertumbuhan laba bersih 

berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2013-2015? 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif kausalitas yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan atau pengaruh 

antara dua variabel atau lebih. Variabel 

yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah variabel independen yaitu 

Pertumbuhan Arus Kas Aktivitas Operasi 

(  ), Pertumbuhan Laba Kotor (  ), 

Pertumbuhan Laba Operasi (X3) 

Pertumbuhan Laba Bersih (X4) dan 

variabel dependen yaitu Return Saham 

(Y). 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013-2015 yaitu sebanyak 80 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik 

mengambil sampel dengan menyesuaikan 

diri berdasar kriteria atau tujuan tertentu. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang memenuhi 

kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) 

Perusahaan manufaktur di BEI pada 

tahun 2013-2015; (2) Perusahaan 

manufaktur yang tidak mengeluarkan 

laporan keuangan pada web 

www.idx.co.id selama tahun 2013-2015; 

(3) Perusahaan manufaktur yang 

mengalami delisting tahun 2013-2015; 

(4) Laporan keuangan yang tidak 

menggunakan nilai mata uang rupiah 

(Rp). Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

jumlah perusahaan yang memenuhi 

kriteria dan dapat dijadikan sampel 

adalah sebesar 80 perusahaan. 

 Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier sederhana dengan bantuan Eviews 

(Economic Views) versi 7. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Sederhana  

1 2 3 4 5 

(Constant) 0.5788 -0.0091 -0.0119 -0.0132 

Pertumbuhan AKO 0.5788    

Pertumbuhan Laba Kotor  0.5490   

Petumbuhan Laba 

Operasi 
  0.0812  

Pertumbuhan Laba Bersih    0.0890 

Adj R-Square 0.0027 0.0031 0.0262 0.0249 

F value 0.3099 0.3613 3.0952 2.9419 

N 117 117 117 117 

Sumber: Diolah Peneliti 

http://www.idx.co.id/
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variabel dependen yaitu return saham (Y), 

merupakan hasil dari perhitungan harga 

saham periode saat ini dikurangi dengan 

periode sebelumnya dibagi harga saham 

periode sebelumnya  Return yang 

digunakan merupakan total return harian 

yaitu 5 hari setelah penerbitan laporan 

keuangan. Sedangkan variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

(X1) yaitu pertumbuhan arus kas aktivitas 

operasi, merupakan hasil dari arus kas 

aktivitas operasi periode saat ini dikurangi 

dengan arus kas aktivitas operasi periode 

sebelumnya dibagi dengan arus kas 

aktivitas operasi periode sebelumnya.; 

(X2) yaitu pertumbuhan laba kotor, 

merupakan hasil dari    pertumbuhan laba 

kotor periode saat ini dikurangi dengan 

laba kotor periode sebelumnya dibagi 

dengan laba kotor periode sebelumnya; 

(X3) yaitu pertumbuhan laba operasi, 

mrupakan hasil dari dari pertumbuhan 

laba operasi periode saat ini dikurangi 

dengan laba operasi periode sebelumnya 

dibagi dengan laba operasi periode 

sebelumnya; (X4) pertumbuhan laba 

bersih, merupakan hasil dari dari 

pertumbuhan laba bersih periode saat ini 

dikurangi dengan laba bersih periode 

sebelumnya dibagi dengan laba bersih 

periode sebelumnya. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

sederhana secara parsial, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh pertumbuhan arus kas 

aktivitas operasi terhadap return 

saham Nilai signifikansi 

pertumbuhan arus kas aktivitas 

operasi pada t+1 sampai t+5 sebesar 

0.5788. hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi pertumbuhan arus 

aks aktivitas operasi pada t+1 sampai 

t+5 setelah penerbitan laporan 

keuangan nilai signifikansinya lebih 

besar daripada nilai signifikansi 

statistik. Hal ini menunjukkan bahwa 

rasio arus kas aktivitas operasi t+1 

sampai t+5 tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

b. Pengaruh pertumbuhan laba kotor 

terhadap return saham 

Nilai signifikansi pertumbuhan laba 

kotor pada t+1 sampai t+5 sebesar 

0.5490. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi lebih besar 

dari nilai signifikansi statistik. Hal 

ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba kotor t+1 sampai 

t+5 tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

c. Pengaruh pertumbuhan laba operasi 

terhadap return saham 

Nilai signifikansi pertumbuhan laba 

operasi pada t+1 sampai t+5 sebesar 
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0.00812. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi 

pertumbuhan laba operasi selama 

hari pengamatan menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi lebih kecil 

dari nilai signifikansi statistik yaitu 

sebesar 0,08<0,1.. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan 

laba operasi berpengaruh positif 

signifikan pada t+1 sampai t+5. 

d. Pengaruh pertumbuhan laba bersih 

terhadap return saham 

Nilai signifikansi pertumbuhan laba 

bersih pada t+1 sampai t+5 sebesar 

0.00890. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi 

pertumbuhan laba bersih selama hari 

pemangamatan menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 

signifikansi statistik yaitu sebesar 

0,08 < 0,1.. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan laba bersih 

berpengaruh positif signifikan pada 

t+1 sampai t+5. 

PEMBAHASAN 

a. Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas 

Aktivitas Operasi terhadap Return 

Saham 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan terbukti tidak ada 

pengaruh antara pertumbuhan arus kas 

aktivitas operasi dengan return saham. 

Tidak berpengaruhnya pertumbuhan arus 

kas aktivitas operasi terhadap return 

saham yaitu diduga hal ini disebabkan 

karena investor lebih merespon informasi 

lain yang dianggap lebih penting seperti 

informasi akan laba atau dividen sehingga 

tidak bereaksi terhadap informasi akan 

arus kas aktivitas operasi perusahaan. 

Informasi akan laba dianggap lebih 

penting dan lebih bereaksi oleh pasar dari 

pada informasi arus kas aktivitas operasi. 

Investor lebih menganggap laba sebagai 

suatu ukuran keberhasilan perusahaan 

atau suatu variabel yang dapat digunakan 

untuk menilai kondisi keuangan 

perushaan. Informasi yang terkandung 

pada laba merupakan informasi yang 

dapat digunakan untuk prediksi arus kas 

perushaaan di masa yang akan datang. 

Chariri  & Ghozali (2003:215) 

menyatakan bahwa laba dapat menjadi 

ukuran prestasi perusahaan yang dapat 

digunakan investor dan kreditor untuk 

memprediksi aliran kas. Selain itu, laba 

yang dilaporkan juga dapat digunakan 

untuk meramalkan penghasilan masa 

depan, untuk meramalkan kemampuan 

menghasilkan penghasilan jangka panjang 

dari perusahaan, atau untuk mengevaluasi 

risiko investasi perusahaan (Hendriksen & 

Breda, 2000:359). Hal ini sesuai dengan 

pernyataan FASB Statement of Financial 

Accounting Concept No.1 yang 

menyatakan bahwa sasaran utama 
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pelaporan keuangan adalah informasi 

tentang prestasi laba, pengukuran laba dan 

komponennya dan laba bermanfaat untuk 

membantu pengambilan keputusan 

investor dan kreditor. 

Selain itu, tidak berpengaruhnya 

pertumbuhan arus kas aktivitas operasi 

terhadap return saham dikarenakan arus 

kas aktiivitas operasi bersifat historis. 

Arus kas yang ada pada laporan keuangan 

merupakan jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan selama periode akuntansi, 

sehingga kurang bisa digunakan untuk 

memprediksi arus kas masa datang. Hal 

ini disebabkan karena pada laporan arus 

kas hanya mencatat transaksi  secara 

tunai, sedangkan perusahaan manufaktur 

tidak terlalu banyak melakukan transaksi 

secara tunai melainkan banyak melakukan 

secara kredit ataupun mendapatkan 

pinjaman dari bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perusahaan. Hal ini 

menyebabkan arus kas aktivitas operasi 

pada perusahaan manufaktur tidak 

digunakan dalam estimasi return saham 

karena selama perusahaan masih bisa 

melakukan kegiatan penjualan, maka bank 

sebagai pihak ketiga tetap bersedia 

memberikan dananya sehingga 

perusahaan tetap bisa beroperasi.  

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Daniati & Suhairi (2006), 

Yuana (2014), dan Yocelyn & 

Christiawan (2012) yang  menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara arus kas aktivitas operasi terhadap 

return saham. Namun, hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ginting (2012), Trisnawati (2013), 

dan Sinarwati (2014) bahwa arus kas 

aktivita operasi berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

b. Pengaruh Pertumbuhan Laba Kotor 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan terbukti tidak ada 

pengaruh antara pertumbuhan laba kotor 

dengan return saham. Tidak 

berpengaruhnya pertumbuhan laba kotor 

terhadap return saham yaitu diduga hal ini 

disebabkan karena makna dari 

pertumbuhan angka laba kotor ini belum 

dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan, karena investor 

menganggap bahwa laba kotor belum bisa 

memberikan informasi yang baik, 

lengkap, dan akurat mengenai 

perkembangan kinerja perusahaan. 

Sehingga bagi investor yang berorientasi 

jangka pendek maupun jangka panjang 

dalam menentukan keputusan investasi 

pada suatu perusahaan di pasar modal, 

tidak mempertimbaangkan informasi 

pertumbuhan angka laba kotor 

perusahaan, namun informasi lain dari 

laporan keuangan.  
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Dalam penelitian Febrianto (2005) 

menyatakan bahwa laba kotor memiliki 

kualitas laba yang lebih baik 

dibandingkan kedua angka laba yang 

lainnya (laba operasi dan laba bersih) 

yang disajikan dalam laporan laba-rugi, 

karena lebih operatif dan mampu 

memberikan gambaran yang lebih baik 

tentang hubungan laba dengan harga 

saham, sedangkan pada penelitian ini 

peneliti menggunakan pertumbuhan angka 

laba kotor yang hasilnya tidak ada 

hubungan signifikan terhadap return 

saham. Hal ini mungkin disebabkan  

adanya perbedaan return saham yang 

digunakan adalah yang pertama pada 

penelitian Febrianto (2005) menggunakan 

subjek pada non-keuangan dan non-

asuransi sedangkan peneliti ini 

menggunakan subjek perusahaan 

manufaktur. Yang kedua, peneltian 

Febrianto (2005) menggunakan 

perhitungan return saham pada sebelum 

tanggal pengumuman keuangan, 

sedangkan peneliti ini menggunakan 

harga saham pada setelah laporan 

keuangan. 

Pada penelitian ini laba kotor tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Dengan demikian investor menganggap 

bahwa laba kotor belum bisa memberikan 

informasi yang lebih baik tentang kinerja 

perusahan sampel. Dalam laporan laba-

rugi, laba kotor disajikan lebih dahulu 

daripada dua laba lainnya. Laba kotor 

sendiri yaitu laba yang diperoleh sebelum 

dikurangkan seluruh biaya-biaya yang 

menjadi beban perusahaan dan investor 

tidak menganggap laba kotor sebagai 

sesuatu yang penting untuk dijadikan 

acuan dalam berinvestasi, karena 

kemungkinan pertumbuhan laba kotor ini 

belum bisa menggambarkan kinerja 

secara menyeluruh karena elemen-elemen 

laba kotor ini hanya mencakup penjualan 

dan harga pokok penjualan (HPP) saja. 

Artinya laba ini dinamakan laba kotor 

hasil penjualan bersih belum dikurangi 

dengan beban operasi lainnya untuk 

periode tertentu. 

Selain alasan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa sebenarnya makna 

pertumbuhan angka laba kotor terlebih 

untuk perusahaan manufaktur belum 

mampu menyajikan makna yang lengkap 

tentang kinerja perusahaan, mengingat 

angka laba kotor masih menggambarkan 

sebagian kinerja yang terungkap hanya 

kinerja penjualan, harga pokok penjualan 

(HPP) saja, sedangkan untuk lebih 

lengkap perlu memerlukan biaya lain 

yaitu biaya administrasi umum dan 

pemasaran yang menjadi elemen penting 

lainnya atas kinerja perusahaan. Hal ini 

terbukti pada penelitian ini bahwa 
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pertumbuhan angka laba operasi 

berpengaruh terhadap return saham.  

Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitian dari Febrianto 

(2005), Daniati & Suhairi (2006), dan 

Sinarwati (2014) yang menghasilkan 

temuan bahwa laba kotor memiliki 

hubungan dengan harga saham, sehingga 

berpengaruh juga terhadap return saham. 

c. Pengaruh Pertumbuhan Laba Operasi 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif signifikan antara 

pertumbuhan laba operasi terhadap return 

saham perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI periode 2013-2015. Pada 

penelitian ini rata-rata pertumbuhan laba 

operasi tahun 2013-2015 cenderung turun. 

Hal tersebut karena pertumbuhan 

penjualan juga turun. Penurunan tersebut 

menyebabkan beban usaha perusahaan 

yang meliputi beban penjualan dan beban 

administrasi dan umum juga turun. 

Persentase penurunan beban usaha jauh 

lebih besar dari pada penjualan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu melakukan efisiensi pada beban 

operasional, sehingga dapat 

memaksimalkan laba operasi. Oleh sebab 

itu, investor memberikan reaksi terhadap 

nilai dari laba operasi perusahaan. 

Alasannya, laba operasi bisa memberikan 

gambaran yang lebih baik tentang kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Reaksi investor pada penelitian ini dapat 

terlihat dari hasil regresi yang 

menunjukkan bahwa laba operasi 

berpengaruh positif terhadap return 

saham. Artinya, investor menggunakan 

laba operasi sebagai salah satu pedoman 

dalam membuat keputusan investasi 

dalam membeli, menjual, atau 

mempertahankan saham. 

Menurut Shinta dan Kusuma 

(2004) (dalam Febrianto, 2005), 

menggunakan laba operasi sebagai ukuran 

angka laba karena angka laba operasi 

lebih mampu menggambarkan operasi 

perusahaan. Angka laba operasi lebih 

memiliki hubungan dengan harga saham 

sehingga berpengaruh pula terhadap 

return sahm.  Angka laba disusun dengan 

tujuan untuk mengukur efisiensi dalam 

mengelola perusahan sehingga semakin 

besar angka laba operasi juga 

menunjukkan tingkat efektivitas dalam 

mengelola perusahaan atau meningkatnya 

kineja perusahaan. Kinerja yang 

meningkat merupakan informasi yang 

baik bagi investor sehingga diharapkan 

investor akan tertarik untuk membeli 

saham perusahaan.  

d. Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih 

terhadap Return Saham 
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Berdasarkan hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif signifikan antara 

peertumbuhan laba bersih terhadap return 

saham perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI periode 2013-2015. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu dari Trisnawati (2013), 

Maharani (2012), yang juga menyatakan 

bahwa ada pengaruh positif signifikan 

antara laba bersih terhadap return saham. 

 Secara teori, perusahaan 

dikatakan memiliki profitabilitas yang 

baik apabila mampu menghasilkan laba 

bersih yang tinggi sehingga mampu 

membagikan deviden kepada para 

pemegang saham. Hal tersebut karena 

laba bersih yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan dalam bentuk deviden 

apabila masih ada kelebihan laba setelah 

dikurangi laba ditahan untuk membiayai 

kegiatan operasional pada tahun 

berikutnya. Peningkatan laba bersih pada 

pembayaran deviden pada penelitian ini 

mempengaruhi keputusan investasi para 

investor untuk mendapatkan return 

saham. 

Peningkatan laba bersih 

berpengaruh terhadap return saham pada 

penelitian ini akibat dari penurunan 

pendapatan (beban) lain-lain. Penurunan 

tersebut akan memaksimalkan angka laba 

sebelum pajak. Pada penelitian ini, 

pertumbuhan laba sebelum pajak 

cenderung menurun selama tahun 2013-

2015. Penurunan tersebut juga diikuti oleh 

penurunan pertumbuhan beban pajak 

bersih perusahaan sampel. Penurunan 

pertumbuhan beban pajak ini dapat 

memaksimalkan laba bersih perusahaan. 

Pertumbuhan laba perusahaan yang 

baik mencerminkan bahwa kinerja 

perusahaan juga baik. Dengan kata lain, 

laba merupakan ukuran kinerja dari suatu 

perusahaan, sehingga semakin tinggi laba 

yang dicapai perusahaan, akan 

mengindikasikan semakin baik kinerja 

perusahaan tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa (1) Pertumbuhan arus 

kas aktivitas operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur periode 2013-

2015; (2) Pertumbuhan laba kotor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur 

periode 2013-2015; (3) Pertumbuhan laba 

operasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur periode 2013-2015; (4) 

Pertumbuhan laba bersih berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham 
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pada perusahaan manufaktur periode 

2013-2015. 

Saran  

 Berdasarkan pada hasil penelitian 

yang dlakukan maka saran yang dapat 

diajukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut (1) Bagi investor disarankan 

untuk pada saat pengambilan keputusan 

investasi sebaiknya investor 

memperhatikan kinerja keuangan 

perusahaan. Dengan melihat kinerja 

keuangan perusahaan, investor dapat 

memprediksi tingkat pengembalian atas 

investasi pada saham yang dilakukannya. 

(2) Bagi perusahaan, berdasarkan hasil 

penelitian perusahaan yang ingin 

menyejahterakan pemegang saham dan 

diminati oleh para investor melalui nilai 

return saham yang dimiliki maka 

sebaiknya perusahaan harus lebih 

meningkatkan nilai laba operasi dan laba 

bersih, yang berarti perusahaan harus 

meningkatkan penjualan disertai dengan 

efisiensi biaya operasional perusahaan 

selain itu dengan mengoptimalkan 

pengelolaan aset sehingga dapat 

meningkatkan laba pada perusahaan. (3) 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

kepada penelitian selanjutnya agar 

menggunakan jenis perusahaan yang 

sama namun dengan sampel yang lebih 

banyak, sehingga diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang lebih 

komprehensif dari penelitian yang 

dilakukan dan diharapkan dapat 

menambah variabel-variabel penelitian 

yang lain. 

DAFTAR RUJUKAN 

Chariri dan Imam Ghozali. 2000. Teori 

Akuntansi. Semarang: UNDIP. 

Chariri, A & Ghozali, I. 2003. Teori 

Akuntansi, Edisi Revisi. 

Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Daniati, N & Suhairi. 2006. Pengaruh 

Kandungan Informasi Komponen 

Laporan Arus Kas, Laba Kotor, 

dan Size Perusahaan terhadap 

Expected Return Saham (Survey 

pada Industri Textile dan 

Automotive yang Terdaftar di 

BEJ). Simposium Nasional 

Akuntansi 9 Padang, 1-23. 

Febrianto, R. & Widiastuty, E. 2005. 

Tiga Angka Laba Akuntansi: 

Mana yang Lebih Bermakna bagi 

Investor?. SNA VIII, 159-171. 

Ginting, S. 2012. Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Arus Kas dan 

Profitabilitas Terhadap Return 

Saham pada Perusahaan LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia. Jurnal 

Wira Ekonomi Mikroskil, 

Volume 2, Nomor 01, April 

2012. 

Hendriksen, E & Breda, M. 2000. Teori 

Akunting, Edisi Kelima, Buku 

Satu. Jakarta: Interaksara. 

Kieso, D.E. & Warfield. 2008. Akuntansi 

Intermediate Edisi keduabelas. 

Jakarta: Erlangga. 



Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  137 
 

Maharani, S.2012. Kandungan Informasi 

Laba Bersih dan Arus Kas 

Terhadap Reaksi Perubahan 

Return Saham. Jurnal Keuangan 

dan Perbankan, Vol 16, Hal 86-

98. 

Sinaga, H. 2010. Analisis Pengaruh 

Total Arus Kas, Komponen Arus 

Kas, Laba Akuntansi Terhadap 

Return Saham. Skripsi tidak 

diterbitkan. Semarang: FE UNDIP. 

Sinarwati 2013. Pengaruh Informasi 

Arus Kas, Laba Kotor, Ukuran 

Perusahaan, Dan Return On Asset 

(ROA) Terhadap Return Saham. 

E-journal Akuntansi, Vol 2 No 1, 

Tahun 2014. 

Trisnawati, W. 2013. Pengaruh Arus Kas 

Operasi, Investasi dan Pendanaan 

Serta Laba Bersih Terhadap 

Return Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi, Volume 1 Nomor 1, 

Januari 2013. 

Yocelyn, A & Christiawan, Y. J. 2012. 

Analisis Pengaruh Perubahan 

Arus Kas dan Laba Akuntansi 

Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Berkapitalisasi Besar. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 

Vol. 14, No. 2,  November 2012: 

81-90. 

 



Prosiding Seminar Nasional Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 
2018 

 

 

Difusi Etika dalam Ilmu dan Praktik: Dinamika dan Tantangannya di Era Ekonomi 

Digital 

  138 
 

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, JUMLAH 

NASABAH, DAN HARGA EMAS TERHADAP PENYALURAN KREDIT 
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Abstract: PT. Pegadaian is a non-bank financial institution that aims to lend on the 

basis of law lien intended to prevent the practice of debt bondage, dark pawnshops, 

usury, and the loan is not fair that higher interest rates. The main purpose of PT. 

Pegadaian are the provision of funds with simple procedures to the community, 

especially the middle to lower class society. The purpose of this study was to analyze 

how much influence the Income Level, Total Customer, and Gold Prices against the 

Kredit Cepat Aman Distribution (KCA) at PT. Pegadaian Batu Subdivision Period 

2015-2017. This research is a quantitative research using secondary data for 35 

periods from 2015-2017. This study uses multiple regression analysis, t test, and F test. 

Based on the results of the t test, the results show that the level of income has no effect 

on credit distribution, while the number of customers has a significant effect on credit 

distribution. But, for the gold price variable it does not affect the credit distribution. 

The level of income has no effect on lending because Pegadaian's revenue sources not 

only depend on the amount of loans disbursed, but Pegadaian's revenue sources can 

also be obtained from other sources, including sales of company fixed assets, excess 

expired money, estimated services, deposit and interest services for auction. Total 

Customers influences the credit distribution because the Total Customers at Pegadaian 

is closely related to credit transactions at PT. Pegadaian. The more customers owned 

by PT. Pegadaian, the greater the amount of credit distributed. While the gold price 

has no effect on lending because Pegadaian is used for customers who need funds with 

a fast time. So that the perceived movement of gold prices is not an important 

determinant for credit taking by the community at Pegadaian.  

Keywords: Income Level, Total Customers, Gold Price, and Credit Distribution  

 

PENDAHULUAN  

Kegiatan perkreditan dapat 

terjadi dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Dengan semakin majunya 

perekonomian masyarakat, maka 

kegiatan perkreditan akan semakin 

mendesak kegiatan perekonomian yang 

dilakukan secara tunai. Kegiatan 

perkreditan meliputi semua aspek 

ekonomi baik di bidang produksi, 

distribusi, konsumsi, perdagangan, 

investasi, maupun bidang jasa dalam 
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bentuk uang tunai, barang dan jasa. PT. 

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan 

memiliki tujuan khusus, yaitu 

penyaluran uang  

pinjaman atas dasar hukum gadai, yang 

ditujukan untuk mencegah praktek ijon, 

pegadaian gelap, riba, serta pinjaman 

tidak wajar yang bunganya sangat tinggi.  

PT. Pegadaian merupakan salah 

satu alternatif masyarakat untuk 

mendapatkan kredit baik dengan skala 

kecil maupun skala besar, dengan 

pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. 

Pelayanan yang mudah, cepat, dan aman 

memang sangat dibutuhkan masyarakat, 

khususnya masyarakat ekonomi lemah. 

Kemudahan dan kesederhanaan dalam 

prosedur memperoleh kredit merupakan 

modal dasar dalam mendekati pangsa 

pasar pegadaian. PT.Pegadaian sebagai 

lembaga jasa keuangan  (kredit) yang 

merupakan urat nadi perekonomian, hal 

tersebut tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 

yang mengatur tentang perubahan 

bentuk perusahaan dari Perusahaan 

Umum (PERUM) menjadi Perusahaan 

Perseroan (PERSERO) Pegadaian. 

Tujuan dari perusahaan PERSERO 

sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 1 untuk 

melakukan usaha di bidang gadai dan 

fidusia, baik secara konvensional 

maupun syariah, dan jasa lainnya di 

bidang keuangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan terutama untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah, 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah, serta optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya Perseroan 

dengan menerapkan prinsip Perseroan 

Terbatas (PT).  

Perkembangan  jumlah  

penyaluran  kredit  gadai  oleh  PT.  

Pegadaian  Unit Pelayanan Cabang Batu 

dari  tahun  ke  tahun terus  mengalami  

peningkatan. Dalam penyaluran kredit 

gadai di PT. Pegadaian akan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yang 

dimaksud yaitu dapat berasal dari 

manajemen perusahaan, maupun faktor 

5 C (character, capacity, capital, 

collateral, dan condition of economy) 

manajemen kredit (Aziz, 2013). Faktor 

yang termasuk dalam faktor internal ini 

adalah tingkat pendapatan, dan jumlah 

nasabah pada PT. Pegadaian itu sendiri. 

Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor dari luar perusahaan yang dapat 

mempengaruhi jumlah penyaluran kredit 

perusahaan PT. Pegadaian, salah 

satunya adalah harga emas.   

Penyaluran kredit merupakan 

sejumlah dana yang disalurkan kepada 

nasabah dalam bentuk kredit, berupa 
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uang tunai dengan satuan rupiah dengan 

jaminan barang bernilai ekonomis yang 

pelunasannya ditentukan oleh pihak 

Pegadaian. Nilai penyaluran kredit pada 

PT. Pegadaian di dapatkan dari laporan 

keuangan dari pihak PT. Pegadaian pada 

kurun waktu Januari 2015 – Desember 

2017 seri bulanan.  

Tingkat pendapatan merupakan 

upah atau imbalan atas pekerjaan yang 

dihitung dengan satuan rupiah. Tingkat 

pendapatan di dalam penelitian ini 

didapat dari keseluruhan penghasilan PT. 

Pegadaian. Tingkat pendapatan 

Pegadaian dapat diketahui dengan 

melihat total pendapatan pada laporan 

keuangan dari PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu Tahun 2015-

2017. Penelitian menurut Widiarti dan 

Sinarti (2013), menunjukkan tingkat 

pendapatan Pegadaian berpengaruh 

positif terhadap jumlah penyaluran 

kredit.  

Nasabah merupakan seseorang 

yang sedang dalam penggunaan maupun 

sedang menikmati produk dari sebuah 

perusahaan, produk tersebut dapat 

berupa barang ataupun jasa. Jumlah 

nasabah dapat dicari dengan melihat 

total nasabah di dokumen internal 

perusahaan yang melakukan transaksi di 

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Batu Tahun 2015-2017. Penelitian 

menurut Dewi  

(2016), Aziz (2013), Aprianti (2017), 

dan AlRawashdeh, M. Al-Omari, at el. 

(2013), berpendapat sama, bahwa 

variabel jumlah nasabah berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah kredit yang 

tersalurkan di PT. Pegadaian  

Harga emas dapat dikatakan 

sebagai nilai tukar emas yang bisa 

disamakan dengan uang. Harga emas 

dalam penelitian ini didapatkan melalui 

website www.hargaemas.org dari bulan 

Januari 2015 – Desember 2017 seri 

bulanan. Penelitian menurut Murtadho 

(2018) menunjukkan harga emas 

berpengaruh positif terhadap penyaluran 

kredit, namun Aprianti (2017) 

berpendapat berbeda, bahwa harga emas 

tidak berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit PT. Pegadaian.  

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara tingkat pendapatan terhadap 

penyaluran kredit  

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara jumlah nasabah terhadap 

penyaluran kredit  

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara harga emas terhadap 

penyaluran kredit  
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H4: Terdapat pengaruh signifikan 

antara tingkat pendapatan, jumlah 

nasabah, dan  

harga emas terhadap penyaluran kredit 

METODE PENELITIAN  

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penyaluran kredit 

sebagai dependent variable atau variabel 

kritis dan tingkat pendapatan, 

 jumlah nasabah, dan harga emas 

sebagai variabel bebas atau independent 

variable.  

Sampel dalam penelitian ini 

adalah PT. Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang Batu. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder tingkat pendapatan Pegadaian, 

dan jumlah nasabah Pegadaian secara 

bulanan yang didapatkan dari data 

internal perusahaan PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu, harga emas 

yang diperoleh dari website harga emas 

(www.harga-emas.org), website 

perusahaan Pegadaian 

(www.pegadaian.co.id), dan internet 

pada tahun 2015-2017. Sedangkan 

instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi.  

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

(Sumber: Fajarwati, 2018:18)  

 

A. Teknik Pengujian Hipotesis  

Seluruh hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Sebelum melakukan 

 analisis regresi linear berganda, 

peneliti melakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari:  

1) Uji Normalitas  

2) Uji Autokorelasi  

3) Uji Multikolinearitas  

4) Uji Heterokedastisitas   

Uji asumsi klasik harus dipenuhi 

untuk mengetahui apakah metode 

regresi dan variabel yang diteliti layak 

digunakan sehingga dapat 

meminimalkan kesalahan. Selanjutnya 

untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial 

peneliti menggunakan uji signifikansi 

parsial (uji t) dengan tingkat level of 

significant ∞ = 5%. Dalam penelitian 

ini uji t digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas yaitu tingkat 

pendapatan, jumlah nasabah, dan harga 

emas berpengaruh secara individual 

terhadap variabel terikat yaitu 

penyaluran kredit. Sedangkan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan 

atau bersama-sama, peneliti 

menggunakan uji F. Dalam penelitian 

ini uji F digunakan untuk menguji 

Tingkat Pendapatan   

Jumlah Nasabah   

Harga   Em as   

Penyaluran Kredit   
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pengaruh variabel bebas yaitu tingkat 

pendapatan, jumlah nasabah, dan harga 

emas berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat yaitu 

penyaluran kredit.  

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil  

1. Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan 

menggunakan apikasi SPSS 20 dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  

Tabel 1 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

    Unstandardized 
Residual  

N  

Normal  Mean  

Parametersa  Std. Deviation  

Most Extreme Absolute Differences 

Positive  

Negative  

Kolmogorov-Smirnov Z  

35 

.0000000 

82.69085049 

.116 

.105 

-.116 

.686 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .735 
a. Test distribution is Normal.   
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan Tabel 1, nilai 

signifikansi sebesar 0,735 menunjukkan 

bahwa nilai Sig. kesalahan yang 

ditetapkan (≥0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi 

normal. 

 

 

 

2. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi   

MODEL SUMMARYB 

Mod 

el  R  

R  

Square  

Adjusted R 

Square  
Std. Error of 

the Estimate  
Durbin- 

Watson  

1  .891
a
  .794  .774  86.59964  1.797  

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Jumlah Nasabah, 
Tingkat  
Pendapatan  

b. Dependent Variable: Penyaluran Kredit  
 (Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Sebelum menarik kesimpulan, 

terlebih dahulu dilakukan pengecekan 

terhadap batas-batas daerah 

penerimaan, penolakan, dan daerah 

yang tidak bias diambil keputusan, 

dengan cara melihat tabel Durbin 

Watson. Dari tabel Durbin Watson, 

dengan k = 3 dan n = 35, diperoleh hasil 

sebagai berikut.  

Tabel 3 Uji Durbin Watson  

d  dl  du  4-dl  4-du  

1,797  1,08  1,44  2,92  2,56  
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan Tabel 3, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi autokorelasi, dikarenakan 

nilai du < d < 4-du, yaitu 1,44 < 1,797 < 

2,56. ArtinyA pemenuhan asumsi klasik 

model regresi linier telah terpenuhi.  

3. Uji Multikolinieritas  

Hasil uji multikolineraitas adalah 

sebagai berikut.  
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Tabel 4 Uji Multikolinearitas  

COEFFICIENTSA 

Model 

Unstandardize 

d Coefficients 

Standard 

ized 

Coefficie 

nts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error Beta Tolera 

nce VIF  

1(Constant) -834.748 316.60 2  - 2.637 .013   

Tingkat 

Pendapatan 
.636 .403 .171 1.58 0 .124 .564 1.773 

Jumlah 

Nasabah 1.269 .167 .818 7.59 8 .000 .573 1.746 

Harga Emas .000 .001 -.091 -.930 .359 .702 1.425 

a. Dependent Variable: Penyaluran Kredit       
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai VIF dari variabel 

tingkat pendapatan, jumlah nasabah, dan 

harga emas < 10 dan nilai Tolerance > 

0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. 

Dengan demikian, model di atas telah 

terbebas dari adanya multikolinieritas. 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan uji Glejser adalah sebagai 

berikut.  

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas Glejser  
Coefficients

a
  

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardize 
d  

Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  

1 (Constant)  

Tingkat  

Pendapatan  

Jumlah Nasabah  

-

27.176  
157.268  

  -.173  .864 

.295  .200  .298  1.474  .151 

.166  .083  .401  2.002  .054 

Harga Emas  .000  .000  -.272  -1.499  .144 

a. Dependent Variable: RES2         
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Keputusan terjadi atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser adalah dengan 

melihat nilai Sig. atau signifikansi. 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai Sig. atau signifikansi 

> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas.   

5. Analisis Regresi Linear Berganda   

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut.  

Tabel 6 Analisis Regresi Linear Berganda  
COEFFICIENTSA 

Model  

Unstandardized  
Coefficients  

Standardized  
Coefficients  

t  Sig.  B  Std. Error  Beta  

1  (Constant) -834.748 316.602 
 

-2.637 .013 

Tingkat 
Pendapatan .636 .403 .171 1.580 .124 

Jumlah 
Nasabah 1.269 .167 .818 7.598 .000 

Harga Emas .000 .001 -.091 -.930 .359 
a. Dependent Variable:         
    Penyaluran Kredit  
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan data hasil analisis 

regresi berganda dalam Tabel 6 dapat di 

bentuk model persamaan regresi sebagai 

berikut:   
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Y = -834,748 + 0,636 X1 + 1,269 X2 + 

0,000 X3  

a. Nilai konstanta sebesar α  = -834,748 

artinya apabila variabel-variabel 

bebas (tingkat pendapatan, jumlah 

nasabah, dan harga emas) sama 

dengan nol maka variabel terikat 

berupa penyaluran kredit akan 

mengalami penurunan sebesar 

834,748.  

b. β1 = 0,636 merupakan nilai besarnya 

pengaruh variabel bebas tingkat 

pendapatan terhadap variabel terikat 

penyaluran kredit. Koefisien (β1) 

sebesar 0,636 dengan nilai taraf 

signifikansi sebesar 0,12 > 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel tingkat pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit karena taraf signifikansinya 

diketahui lebih dari 0,05Tidak dapat 

diinterpretasikan karena pengaruh 

X2 terhadap Y tidak signifikan 

(0,1709).  

c. β2 = 1,269 merupakan nilai besarnya 

pengaruh variabel bebas jumlah 

nasabah terhadap variabel terikat 

penyaluran kredit. Koefisien (β2) 

sebesar 1,269 dengan nilai taraf 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Sehingga, apabila nilai variabel 

jumlah nasabah berubah atau 

mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan, maka nilai penyaluran kredit 

akan berubah sebesar 1,269 satuan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel jumlah nasabah berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit karena 

taraf signifikansinya diketahui 

kurang dari 0,05  

d. β3 = 0,000 merupakan nilai besarnya 

pengaruh variabel bebas harga emas 

terhadap variabel terikat penyaluran 

kredit. Koefisien (β3) sebesar 0,000 

dengan nilai taraf signifikansi 

sebesar 0,359 > 0,05. Sehingga, 

apabila nilai variabel harga emas 

berubah atau mengalami kenaikan 

sebesar satu satuan, maka nilai 

penyaluran kredit akan berubah 

sebesar 0,000 satuan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel harga 

emas tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit karena taraf 

signifikansinya diketahui lebih dari 

0,05.  

6. Uji T (T Test)  

Untuk melakukan uji t, 

sebelumnya tabel harus dihitung dengan 

menggunakan rumus, t-tabel = t (α / 2 ; 

n – k – 1) = t (0,025 ; 31), dengan 

melihat tabel distribusi nilai t, 

ditemukan hasil t-tabel sebesar 2,040.  

a. Nilai signifikansi untuk pengaruh 

variabel tingkat pendapatan (X1) 

sebesar 0,12 > 0,05 dan nilai t hitung 
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1,580 < ttabel 2,040, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 1 

dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa variabel tingkat 

pendapatan berpengaruh pada 

penyaluran kredit, ditolak.  

b. Nilai signifikansi untuk pengaruh 

variabel jumlah nasabah (X2) 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t 

hitung 7,598 > ttabel 2,040, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 

dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa variabel jumlah 

nasabah berpengaruh pada 

penyaluran kredit, diterima.  

c. Nilai signifikansi untuk pengaruh 

variabel harga emas (X3) sebesar 

0,359 > 0,05 dan nilai t hitung -0,93 

< t-tabel 2,040, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 3 

dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa variabel harga 

emas berpengaruh pada penyaluran 

kredit, ditolak. 

7. Uji F  

Untuk melakukan uji F, 

sebelumnya F-tabel harus dihitung 

dengan menggunakan rumus, F-tabel = F 

(k ; n – k) = F (3 ; 32), dengan melihat 

tabel distribusi nilai F, ditemukan hasil 

F-tabel sebesar 2,90.  

 

 

Tabel 7 Uji F  

ANOVAB 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1  Regression 896541.357 3 298847.119 39.849 .000
a 

Residual 232484.410 31 7499.497 
  

Total 1129025.766 34 
   

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Jumlah Nasabah, 
Tingkat  

Pendapatan  
b. Dependent Variable: Penyaluran Kredit       
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan Tabel 7, dapat 

diketahui nilai signifikansi untuk 

pengaruh tingkat pendapatan, jumlah 

nasabah, dan harga emas secara simultan 

terhadap penyaluran kredit adalah 

sebesar 0,000 < 0,50 dan nilai F  

hitung 39,849 > F-tabel 2,90. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 

diterima, yang menyatakan bahwa 

variabel tingkat pendapatan, jumlah 

nasabah, dan harga emas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap 

variabel penyaluran kredit. 

8. Koefisien Determinasi (  Tabel 8 

Koefisien Determinasi (   
Model Summary  

Model  R  R Square  
Adjusted 
R Square  Std. Error of the Estimate  

1  .891
a
  .794  .774  86.59964  

a. Predictors: (Constant), Harga Emas, Jumlah Nasabah, Tingkat 
Pendapatan  
(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018)  

Berdasarkan Tabel 8, dapat 

dilihat bahwa nilai Adjusted R Square 

dari model sebesar 0,774 atau 77,4%. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa 77,4% 

dari total keragaman penyaluran kredit 

dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas 

yang ada, sedangkan 22,6% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor atau variabel 

lain di luar model.  

 B. Kondisi Penyaluran Kredit, 

Tingkat Pendapatan, Jumlah Nasabah, 

dan Harga Emas  

1. Penyaluran Kredit  

 Penyaluran kredit merupakan 

sejumlah dana dari pihak satu ke pihak 

lain dengan memberikan prestasi baik 

berupa barang, uang, atau jasa, 

sedangkan kontraprestasi akan diterima 

di kemudian hari (Suyatno, 2003:11). 

Penyaluran kredit merupakan tolok ukur 

apakah sebuah perusahaan penyalur 

kredit memiliki kinerja yang baik 

ataupun buruk. Penyaluran kredit pada 

perusahaan gadai tepatnya di PT. 

Pegadaian, apabila semakin banyak 

kredit yang tersalurkan tentunya 

semakin baik. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa banyak orang 

yang berbondong-bondong menaruh 

kepercayaan kepada PT. Pegadaian. 

Dalam penelitian ini, nilai penyaluran 

kredit dapat dilihat pada laporan 

keuangan  pada PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu tahun 2015-

2017.   

Berdasarkan hasil pengelolaan 

data menunjukkan bahwa sebagian 

besar rata-rata penyaluran kredit pada 

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Batu Tahun 2015-2017 terus mengalami 

peningkatan. Peningkatan penyaluran 

kredit dapat dipengaruhi faktor internal 

dan faktor eksternal perusahaan. Faktor 

internal perusahan dapat disebabkan 

oleh adanya peningkatan pelayanan 

yang membuat nasabah merasa nyaman 

dan aman, kemudahan birokrasi dan 

personil yang fasilitatif dapat menjadi 

daya tarik bagi nasabah. Selain itu, 

peningkatan penyaluran kredit dapat 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2015 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mencapai angka 4,88%, disusul pada 

tahun 2016 mengalami peningkatan 

menjadi 5,03%, dan pada tahun 2017 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mencapai angka 5,07%  

(www.ekonomi.kompas.com). Dengan 

adanya pertumbuhan ekonomi yang terus 

meningkat maka dapat diartikan bahwa 

aktivitas perekonomian semakin hidup 

dan masyarakat memiliki intensi yang 

lebih untuk melakukan kegiatan produksi 

maupun konsumsi sehingga mendorong 

angka penggunaan produk kredit pada 

PT. Pegadaian. 
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2. Tingkat Pendapatan  

Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK 2009; PSAK No. 23), 

pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal perusahaan selama 

suatu periode. Pendapatan merupakan 

salah satu faktor internal perusahaan, di 

mana hal ini menjadi salah satu faktor 

yang dipertimbangkan oleh PT. 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Batu 

dalam menyalurkan kredit cepat aman 

kepada masyarakat. Semakin tinggi hasil 

pendapatan yang diperoleh PT 

Pegadaian, maka diindikasikan dapat 

semakin tinggi pula laba yang diperoleh 

sehingga dapat meningkat pula 

penyaluran kredit cepat aman yang 

diberikan kepada masyarakat yang 

mengajukan pembiayaan kredit cepat 

aman di PT. Pegadaian.  

Berdasarkan hasil olah statistik 

deskriptif peneliti menemukan bahwa 

hasil rata-rata tingkat pendapatan pada 

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Batu pada tahun terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, dan 

peningkatan paling tinggi berada pada 

tahun 2017. Peneliti menduga bahwa 

peningkatan pendapatan secara drastis di 

tahun 2017 merupakan bentuk dari 

pengaruh yang diberikan oleh kondisi 

ekonomi secara makro. Pada tahun 2017 

produk domestik bruto Indonesia 

mencapai angka 5,07%, angka tersebut 

merupakan angka pertumbuhan tertinggi 

sejak tahun 2014. Pertumbuhan ini 

diantaranya terlihat dari capaian surplus 

neraca perdagangan yang mencapai US$ 

12 miliar, selain itu volatilitas rupiah 

cenderung stabil pada 2017. Dengan 

adanya pertumbuhan ekonomi secara 

makro maka dapat diartikan bahwa 

aktivitas perekonomian semakin hidup 

dan masyarakat memiliki intensi yang 

lebih untuk melakukan kegiatan produksi 

maupun konsumsi sehingga mendorong 

angka penggunaan produk kredit 

pegadaian yang akhirnya mendorong 

pula tingginya pendapatan PT. Pegadaian 

dengan adanya layanan yang diberikan.  

3. Jumlah Nasabah  

Menurut Djumhana (2003: 282), 

nasabah merupakan konsumen dari 

pelayanan jasa perbankan. Layaknya 

bank, Pegadaian sebagai lembaga 

keuangan yang menjual kepercayaan 

(kredit) dan jasa juga memperoleh 

bunga dari penjualan kredit dan 

pemberian jasa tersebut. Oleh karena 

itu, Pegadaian berusaha sebanyak 

mungkin menarik nasabah dengan cara 

peningkatan kualitas pelayanan, 

memperbesar dana, memperluas 

pemberian kredit, dan jasa-jasa lainya 

(Widiarti dan Sinarti, 2013).   
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Berdasarkan grafik analisis 

trend, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata jumlah nasabah pada PT. Pegadaian 

Unit Pelayanan Cabang Batu Tahun 

2015-2017 terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Peningkatan paling tinggi 

berada pada tahun 2016, dan 

peningkatan paling sedikit berada pada 

tahun 2017. Pada tahun 2016 terjadi 

peningkatan sebesar 8,6% atau 

sebanyak 126 orang, namun pada tahun 

2017 terjadi peningkatan sangat kecil, 

yaitu sebanyak 3 orang saja.  

Sedikitnya  peningkatan 

jumlah nasabah KCA di tahun 2017 

pada PT Pegadaian ini salah satunya 

dapat disebabkan karena persaingan 

dalam industri pembiayaan kredit mulai 

marak, baik yang dijalankan oleh 

perbankan, para pelaku ritel, maupun 

individu yang cukup banyak dan mudah 

ditemui di berbagai tempat. Hal inilah 

yang membuat Pegadaian benar-benar 

harus kembali banyak 

mempertimbangkan akan layanan 

Kredit Cepat Aman yang ditawarkan 

kepada masyarakat dengan lebih 

menarik, karena persaingan yang ketat, 

inovasi kompetitor yang tinggi, 

penggunaan teknologi yang 

mempersingkat dan mempermudah 

layanan serta adanya bidikan konsumen 

yang jelas sehingga kompetitor jelas 

memiliki niche market-nya 

masingmasing dan membidik nasabah 

dengan tepat serta efisien.  

4. Harga Emas  

Harga emas adalah sejumlah uang 

yang dikorbankan atau dibayarkan untuk 

memperoleh komoditi atau produk 

berupa emas (Desriani dan Rahayu, 

2013: 149). Berdasarkan grafik analisis 

trend dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

harga emas pada tahun 2015-2017 terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Tingginya tingkat harga emas 

pada tahun 2017 disebabkan oleh 

prospek pengembalian investasi emas 

yang dinilai baik.   

Investasi emas menjadi juara 

pemberi imbal hasil tertinggi sepanjang 

tahun 2017. Selama tahun 2017, emas 

batangan Logam Mulia Antam 

memberikan imbal hasil (return) 

investasi fantastis, yakni 25,75% menjadi 

Rp 630.000 per gram. Kenaikan harga 

emas lantakan ini menduduki urutan 

pertama, melampaui return emas kontrak 

berjangka di Commodity Exchange 

(Comex) yang sebesar 11,14% pada 

tahun 2017. Jika ditarik lebih jauh, 

kenaikan harga emas batangan pun 

sejalan dengan tren peningkatan harga 

emas di pasar berjangka global. Kondisi 

dan situasi politik ekonomi yang tidak 

menentu membuat investor menjatuhkan 
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pilihan mereka ke emas, yang merupakan 

aset safe haven.  

 C. Pembahasan  

1. Pengaruh Pendapatan terhadap 

Penyaluran Kredit Cepat Aman PT. 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Batu  

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa besarnya signifikansi kemampuan 

tingkat pendapatan terhadap penyaluran 

kredit lebih besar dari 0,05 (0,12 > 0,05), 

artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tingkat pendapatan 

terhadap penyaluran kredit.   

Hasil tersebut menunjukan 

bahwa semakin tinggi laju pendapatan 

PT. Pegadaian tidak mencerminkan 

semakin maraknya kegiatan penyaluran 

kredit melalui bidang-bidang usaha 

Pegadaian yang secara berkelanjutan, 

yang sebenarnya hal tersebut juga 

mencerminkan pergerakan usaha 

perekonomian bagi masyarakat Batu. 

Menurut sumber pendapatan di 

Pegadaian hal ini tidak sesuai, karena 

pada dasarnya pendapatan utama dari 

perusahaan Pegadaian berasal dari 

bunga kredit yang diberikan kepada 

nasabah. Sehingga semakin besar 

jumlah kredit yang dikeluarkan akan 

semakin besar pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi 

jika sudut pandang itu dibalik, tidak 

akan selalu sama hasilnya. Pendapatan 

yang besar tidak akan selalu 

mencerminkan jumlah kredit yang besar 

pula.   

Hal ini dikarenakan pendapatan 

dari perusahaan Pegadaian tidak hanya 

bergantung pada jumlah kredit yang 

disalurkan. Pendapatan PT. Pegadaian 

Unit Pelayanan Cabang Batu juga dapat 

didapatkan dari sumber lain, antara lain 

dari penjualan aktiva tetap perusahaan, 

uang kelebihan kadaluarsa, jasa taksiran, 

jasa titipan maupun bunga untuk lelang. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Widiarti dan Sinarti (2013) 

yang menyatakan bahwa variabel 

pendapatan berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit. Tidak sesuai 

pula dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Murtadho dkk. (2018) yang 

menyatakan bahwa tingkat pendapatan 

berpengaruh terhadap penyaluran kredit, 

artinya setiap kenaikan atau penurunan 

pendapatan pegadaian akan berpengaruh 

pada penyaluran kredit gadai.   

2. Pengaruh Jumlah Nasabah 

terhadap Penyaluran Kredit Cepat 

Aman PT. Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang Batu   

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa besarnya signifikansi 

kemampuan jumlah nasabah terhadap 

penyaluran kredit lebih kecil dari 0,05 
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(0,000 < 0,05), artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara jumlah 

nasabah terhadap penyaluran kredit. 

Berdasarkan hasil uji statistik, koefisien 

(β2) sebesar 1,269 dengan nilai taraf 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga, apabila nilai variabel jumlah 

nasabah berubah atau mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka 

nilai penyaluran kredit akan berubah 

sebesar 1,269 satuan.  

Nasabah yang berkaitan dengan 

perusahaan pegadaian tentunya sangat 

erat kaitannya dengan melakukan 

transaksi kredit di perusahaan pegadaian. 

Hal ini akan berdampak secara langsung 

terhadap volume kredit atau jumlah 

kredit yang disalurkan oleh perusahaan 

pegadaian. Semakin banyak nasabah 

yang dimiliki oleh perusahaan 

pegadaian, maka akan semakin besar 

juga jumlah kredit yang akan 

dikeluarkan.   

Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian Widiarti dan Sinarti (2013), 

Dewi (2016), Aziz (2013) dan Aprianti 

(2017) yang menyatakan bahwa jumlah 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Hal ini membuktikan 

KCA sangat diminati oleh masyarakat 

dan menjadi produk andalan pada PT. 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Batu 

atas jasa gadai yang diberikan kepada 

masyarakat. Kemudahan persyaratan dan 

agunan, memberikan kelebihan tersendiri 

dalam pencairannya.    

3. Pengaruh Harga Emas terhadap 

Penyaluran Kredit Cepat Aman 

PT. Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang Batu 

Hasil analisis menunjukkan 

koefisien (β3) sebesar 0,000 dengan 

nilai taraf signifikansi sebesar 0,359 > 

0,05. Sehingga, apabila nilai variabel 

harga emas berubah atau mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan, maka 

nilai penyaluran kredit akan berubah 

sebesar 0,000 satuan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel harga 

emas tidak berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit karena taraf 

signifikansinya diketahui lebih dari 

0,05.   

Hasil tersebut menunjukan 

bahwa semakin tinggi harga emas 

tidak mencerminkan semakin 

maraknya kegiatan penyaluran kredit 

melalui bidang-bidang usaha 

Pegadaian. Pada prinsipnya 

perusahaan pegadaian difungsikan 

untuk nasabah yang membutuhkan 

dana dengan waktu yang cepat yang 

biasanya dibutuhkan oleh 

nasabahnasabah dengan kepentingan 

yang mendadak. Sehingga pergerakan 

harga emas dirasa bukan menjadi 
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faktor penentu yang penting untuk 

pengambilan kredit oleh masyarakat di 

Pegadaian, terutama di Kota Batu. 

Harga emas tidak mempengaruhi 

jumlah kredit yang disalurkan secara 

langsung, karena kebutuhan 

nasabahlah yang mempengaruhi 

nasabah akan melakukan kredit, 

masyarakat tidak perduli terhadap 

harga emas sedang naik atau pun 

turun, yang terpenting adalah mereka 

bisa mendapatkan dana secara cepat 

dan mudah.   

Hasil tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, yaitu Aziz (2013), 

dan Murtadho (2018), dimana 

disimpulkan bahwa harga emas 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit Pegadaian. 

Namun hal ini tidak berlaku pada kasus 

penyaluran Kredit Cepat Aman di PT. 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Batu.   

4. Pengaruh Tingkat Pendapatan, 

Jumlah Nasabah, dan Harga Emas 

terhadap Penyaluran Kredit Cepat 

Aman PT. Pegadaian Unit Pelayanan 

Cabang Batu  

Berdasarkan pengujian secara 

simultan, diperoleh hasil bahwa tingkat 

pendapatan, jumlah nasabah, dan harga 

emas berpengaruh secara simultan 

terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman 

(KCA) pada PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu periode 2015-

2017. Hasil analisis menunjukkan nilai 

signifikansi untuk pengaruh tingkat 

pendapatan, jumlah nasabah, dan harga 

emas secara simultan terhadap 

penyaluran kredit adalah sebesar 0,000 

< 0,50 dan nilai F hitung 39,849 > 

Ftabel 2,90. Sedangkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,774 atau 77,4%. Hal 

ini mengindikasikan bahwa 77,4% dari 

total keragaman penyaluran kredit 

dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas 

yang ada, sedangkan 22,6% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor atau variabel 

lain yang tidak ada dalam penelitian ini.  

  Meskipun  satu  variabel 

yang berpengaruh dan dua variabel lain 

tidak berpengaruh, namun apabila ketiga 

variabel disatukan maka akan menjadi 

penyebab terjadinya perubahan nilai 

dalam penyaluran Kredit Cepat Aman 

(KCA) pada PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu. Seperti pada 

variabel tingkat pendapatan (X1), secara 

parsial variabel tingkat pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap penyaluran Kredit 

Cepat Aman (KCA), namun secara 

simultan berpengaruh, hal ini 

dikarenakan tingkat pendapatan 

mempengaruhi Pegadaian dalam 

menyalurkan kredit Pegadaian secara 

umum. Penyaluran kredit Pegadaian 
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disini bukan hanya kredit pada produk 

Kredit Cepat Aman saja, namun masih 

banyak produk-produk Pegadaian yang 

diminati masyarakat. Sama halnya 

dengan variabel harga emas (X3) pada 

uji parsial, variabel harga emas tidak 

berpengaruh, namun pada uji simultan 

variabel ini berpengaruh signifikan. Hal 

ini dikarenakan harga emas 

mempengaruhi keputusan nasabah secara 

umum yang tidak begitu terdesak dalam 

melakukan transaksi kredit.   

Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Widiarti dan Sinarti 

(2012) yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh secara simultan antara variabel 

tingkat pendapatan, jumlah nasabah, dan 

tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit 

pada PT. Pegadaian Cabang Batam 

Periode 2008-2012. Penelitian yang 

dilakukan oleh Murtadho (2016) juga 

berpendapat sama, bahwa tingkat inflasi, 

pendapatan, harga emas, dan pajak 

penghasilan berpengaruh secara simultan 

terhadap penyaluran kredit pada PT. 

Pegadaian Indonesia periode 2012-2016.  

 KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

1. Kondisi penyaluran kredit pada PT. 

Pegadaian Unit Pelayanan Cabang 

Batu Periode 2015 – 2017 terus 

mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Kondisi tingkat 

pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit 

menunjukkan hubungan yang 

negatif dan berlawanan. Kondisi 

jumlah nasabah terhadap 

penyaluran kredit menunjukkan 

hubungan yang positif dan searah. 

Sedangkan kondisi harga emas 

memiliki hubungan yang negatif 

dan berlawanan.   

2. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pendapatan 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyaluran 

kredit.  

3. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah nasabah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit.  

4. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa harga emas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap penyaluran kredit.  

5. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pendapatan, jumlah 

nasabah, dan harga emas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap 

penyaluran kredit.   

 B. Saran  

1. Penelitian ini menggunakan variabel 

tingkat pendapatan, jumlah nasabah, 

dan harga emas. Diharapkan peneliti 

selanjutnya menambah variabel lain 
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yang lebih variatif seperti tingkat 

suku bunga, maupun inflasi.  

2. Berkaitan dengan nasabah yang  

memberikan  kontribusi  yang  

paling besar pada penyaluran  kredit 

gadai   pada   PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu, diharapkan 

dapat lebih   meningkatkan   kualitas   

pelayanan   terhadap   nasabah,   

sehingga nasabah dapat terdorong 

untuk meminjam dana. Hal tersebut 

penting agar supaya PT. Pegadaian 

Unit Pelayanan Cabang Batu dapat 

menarik nasabah dari semua 

golongan mulai dari golongan 

bawah hingga golongan atas.  

Diharapkan  PT. Pegadaian Unit 

Pelayanan Cabang Batu lebih  

meningkatkan  penyaluran  kredit  gadai 

tidak hanya gadai emas saja namun juga 

produk gadai lainnya dengan  cara  lebih  

gencar  melakukan  promosi  atau  

membuat  iklan pada  sejumlah  media  

massa  seperti  surat  kabar  maupun  

televisi. 
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Abstract: This study discusses the effect of pay satisfaction and work environment on 

employees‘ turnover intention of a manufacturing company engaged in wood 

processing, UD SGK, located in Kesamben Blitar, East Java. Turnover rate at UD SGK 

is considered high and increases every year and affects the productivity of the company. 

This study wants to explore whether the phenomenon of high employee turnover is 

caused by the work environment and the satisfaction of the wages they feel, considering 

that the company is engaged in manufacturing. With a sample of 35 production 

employees, data were collected by questionnaires and interviews and analyzed using 

simple linear regression. The results showed that: (1) wage satisfaction of employees of 

UD SGK Kesamben Blitar in sufficient condition, the working environment conditions 

were not so good, so the employee's turnover intention was included in the high 

category (2) Wage satisfaction has a negative and significant effect on employee 

turnover intention, and (3) The work environment has a negative and significant effect 

on employee turnover intention 

Keywords: Pay Satisfaction, Turnover Intention, Work Environment. 

 

PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berhubungan dengan peran sumber daya 

manusia sebagai penentu berhasil 

tidaknya pencapaian kerja dalam 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu 

peran sumber daya manusia khususnya 

karyawan adalah aset yang sangat 

penting bagi sebuah perusahaan sehingga 

harus dipertahankan dan dihindari 

terjadinya turnover intention pada 

karyawan. Andini dalam Putra dan Surya 

(2016) menyatakan bahwa tingginya 

tingkat turnover intention saat ini telah 

menjadi masalah serius bagi banyak 

perusahaan. Turnover intention tersebut 

harus diupayakan oleh perusahaan agar 

tidak terlalu tinggi, agar perusahaan juga 

mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh manfaat dari karyawannya.  

Turnover intention merupakan gejala 

awal yang dialami karyawan, berupa niat 

untuk pergi dari perusahaan, sebelum 

mailto:arirefani@gmail.com
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akhirnya memutuskan untuk keluar dari 

perusahaan. Menurut Mobley (1978) 

keinginan untuk pindah kerja (turnover 

intention) adalah kecenderungan atau niat 

karyawan untuk berhenti bekerja dari 

pekerjaanya secara sukarela atau pindah 

dari satu tempat kerja ke tempat kerja 

lain menurut pilihannya sendiri. Sejalan 

dengan Mobley, Harnoto (2002) 

menyatakan, bahwa turnover intention 

adalah kadar atau intensitas dari 

keinginan karyawan untuk keluar dari 

perusahaan. Dari dua definisi tersebut 

dapat diedentifikasi bahwa turnover 

intention adalah kadar keinginan 

karyawan untuk keluar dari perusahaan 

atau berhenti dari pekerjaan secara 

sukarela.  

Mobley dalam Halimah, Fathoni, dan 

Minarsih (2016) membagi turnover 

intention dalam beberapa indikator yang 

meliputi memikirkan untuk keluar dari 

perusahaan, pencarian alternatif 

pekerjaan, dan niat untuk keluar. 

Turnover intention seringkali digunakan 

sebagai tanda/proxy dari turnover 

karyawan. 

Turnover karyawan dalam 

perusahaan merupakan masalah yang 

serius. Jika tidak diminimalisir, 

dampaknya akan berpengaruh buruk bagi 

perusahaan, khususnya ketika karyawan 

yang berkinerja baik dan yang sudah 

memiliki pengalaman kerja yang keluar 

dari perusahaan, sementara yang tinggal 

adalah mereka yang kurang baik 

kinerjanya. Turnover jenis ini akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, 

baik langsung maupun tidak langsung dari 

kehilangan karyawan tersebut, biaya 

untuk melakukan rekrutmen karyawan 

pengganti, menurunkan produktivitas, 

serta mengganggu situasi kerja (O‘Connel 

& Kung dalam Lim, Loo &Lee, 2017) 

UD SGK adalah perusahaan 

manufaktur yang bergerak di bidang 

pengolahan kayu untuk dijadikan veneer 

atau bahan pembuatan triplek yang 

berlokasikan di Kesamben, Blitar, Jawa 

Timur. Perusahaan ini mengalami tingkat 

turnover karyawan yang cukup tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari data karyawan yang 

keluar dalam tiga tahun terakhir dari 

tahun 2015 sampai 2017 pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1. Data Karyawan UD SGK Tiga Tahun Terakhir 

Tahun 
Total 

Karyawan 

Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 
Presentase 

2015 41 3 5 39 11,36% 

2016 39 22 11 50 18,03% 

2017 50 10 12 48 20% 

Sumber: UD. SGK Kesamben Blitar 
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Pada Tabel 1 terlihat bahwa tingkat 

turnover karyawan selama tiga tahun 

semakin meningkat, yaitu dari 11,36% 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 

18,03% pada tahun 2016 dan kembali 

meningkat menjadi 20% pada tahun 2017. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan yang keluar pada perusahaan 

tersebut lebih tinggi daripada karyawan 

yang masuk. Angka turnover yang cukup 

tinggi ini kemungkinan akan berdampak 

pada UD SGK.  

Ada beberapa faktor yang ditemukan 

mempengaruhi niat karyawan untuk 

keluar dari perusahaan, diantaranya 

adalah terkait fdengan sistem kompensasi 

yang kurang kompetitif serta kondisi kerja 

yang tidak menguntungkan karyawan 

(Abassi dan Hollman, 2000). Jika 

dikaitkan dengan konteks subyek 

penelitian yang merupakan perusahaan 

manufaktur kecil, maka kompensasi yang 

diberikan pada karyawan adalah upah 

mingguan dan sedikit insentif jika 

karyawan mampu melampaui target 

produksi perusahaan. 

Untuk melihat kompetitifnya sistem 

kompensasi diterapkan perusahaan, 

tentunya perlu membandingkan dengan 

perusahaan lain. Namun, secara internal 

perusahaan, penilaian kompetitif tidaknya 

kompensasi yang diberikan pada 

karyawan bisa diukur dari kepuasan atas 

kompensasi tersebut. Dalam konteks 

perusahaan ini adalah kepuasan upah. 

Andini (2006) menemukan bahwa salah 

satu alasan untuk mencari pekerjaan lain 

demi hasil yang lebih memuaskan adalah 

karena kepuasan upah yang diterima 

Kepuasan upah adalah sikap suka 

atau tidak suka karyawan terhadap besar 

kecilnya pemberian upah sebagai imbalan 

atas jasa yang telah diberikan perusahaan. 

Seseorang akan terpuaskan dengan 

upahnya ketika persepsi terhadap upah 

dan apa yang mereka peroleh sesuai 

dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Lum et al (1998) 

menyatakan kepuasan upah dapat 

diartikan bahwa seseorang akan 

terpuaskan dengan upahnya ketika 

persepsi terhadap upah dan apa yang 

mereka peroleh sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Heneman dan Schwab (1988) dalam 

Andini membagi kepuasan upah menjadi 

empat indikator yaitu kepuasan upah yang 

memuaskan, tunjangan atau bonus yang 

sesuai harapan, kenaikan upah yang 

sesuai harapan, dan sistem pemberian 

upah yang sesuai harapan. 

Upah yang diberikan perusahaan 

kepada karyawannya harus sesuai dengan 

jenis pekerjaan, tingkat jabatan, dan lama 

masa kerja karyawan, dengan pemberian 
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upah yang sesuai dengan pekerjaan 

karyawan maka tingkat kepuasan akan 

upah yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan akan terpenuhi dan diharapkan 

dapat mengurangi jumlah turnover 

intention karyawan. 

Berdasarkan beberapa argumentasi 

tersebut, maka disusun hipotesis 

penelitian pertama (H1) bahwa terdapat 

pengaruh secara negatif signifikan antara 

kepuasan upah tehadap turnover intention 

karyawan. 

Selain itu faktor yang mempengaruhi 

jumlah turnover intention menurut 

Mobley dalam Halimah, Fathoni, dan 

Minarsih (2016) adalah lingkungan kerja.  

Lingkungan kerja merupakan situasi 

atau keadaan di sekitar para karyawan. 

Hal yang perlu digaris bawahi adalah 

bahwa situasi atau keadaan di sekitar 

karyawan tersebut mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan. Sedarmayanti (2009) 

membagi indikator lingkungan kerja 

menjadi beberapa indikator yakni fasilitas 

kerja, peralatan kerja, penerangan atau 

cahaya, keamanan kerja, hubungan 

dengan atasan, dan hubungan dengan 

rekan kerja. Semua faktor lingkungan 

kerja tersebut yang membuat karyawan 

betah bekerja dalam perusahaan atau ingin 

meninggalkan perusahaan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Abassi dan Holmann (2000), bahwa 

kondisi kerja yang tidak menguntungkan 

karyawan akan mempengaruhinya untuk 

keluar dari perusahaan. Sedarmayanti 

(2009) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

di sekitar karyawan pada saat bekerja dan 

dapat mempengaruhi karyawan dan 

pekerjaannya saat bekerja. Kondisi 

lingkungan kerja yang kurang bagus dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, 

lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan 

memilik situasi yang kondusif akan 

membuat karyawan maksimal dalam 

bekerja. Berdasarkan argumentasi ini, 

maka disusun hipotesis penelitian kedua 

(H2) bahwa lingkungan kerja yang 

kondusif berpengaruh negatif signifikan 

terhadap turnover intention karyawan. 

Selain mengajukan dua hipotesis 

penelitian tersebut, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui kondisi 

kepuasan upah, lingkungan kerja, serta 

kondisi intensi berpindah karyawan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

endekatan kuantitatif. Sugiyono (2013) 

mengatakan peneltian kuantitatif 

berlandaskan filsafat positivisme yang 

memandang realitas gejala dan fenomena 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 
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konkrit teramati, terukur, dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat. 

Adapun rancangan penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

Responden penelitian adalah 

karyawan bagian produksi UD SGK 

Kesamben Blitar yang berjumlah 35 

karyawan, metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh. Metode sampel 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kuesioner 

untuk mencari data langsung dari 

karyawan yang peneliti ambil sebagai 

sampel.  

Angket dalam penelitian ini 

menggunakan model jawaban bentuk 

skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang tentang kejadian atau 

gejala sosial dengan 5 alternatif jawaban. 

Adapun pilihan yang disediakan teriri dari 

lima opsi atau lima alternatif jawaban 

yaitu: sangat tidak setuju (1), tidak setuju 

(2), ragu-ragu (3), setuju (4), dan sangat 

setuju (5). 

Kepuasan Upah (X1) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Turnover Intention (Y) 

H1 

H2 
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Kuesioner kepuasan upah diadopsi 

dari penelitian Heneman dan Schwab 

(1988) dalam Andini, terdiri dari 10 item 

pertanyaan. Indikator variabel kepuasan 

upah yang digunakan meliputi: Kepuasan 

upah yang memuaskan, Tunjangan atau 

bonus yang sesuai harapan, Kenaikan 

upah yang sesuai harapan, Sistem 

pemberian upah yang sesuai harapan. 

Kuesioner lingkungan kerja diadopsi dari 

Sedarmayanti (2009) yang terdiri dari 9 

item pernyataan. Indikator variabel 

lingkungan kerja yang digunakan yaitu: 

fasilitas kerja, peralatan kerja, penerangan 

atau cahaya, keamanan kerja, hubungan 

dengan atasan, dan hubungan dengan 

rekan kerja. Kuesioner turnover intention 

diadopsi dari penelitian Mobley dalam 

Halimah, Fathoni, dan Minarsih (2016) 

yang terdiri dari 5 item pernyataan. 

Indikator yang digunakan untuk variabel 

turnover intention adalah: memikirkan 

untuk keluar dari pekerjaan, pencarian 

alternatif pekerjaan, dan niat untuk keluar.  

Untuk mendapatkan data yang akurat 

maka instrumen kuesioner yang dipakai 

harus diuji validitas dan reliabilitas. Uji 

validitas digunakan untuk mendapatkan 

validitas yang tinggi dari instrumen, 

sehingga bisa memenuhi persyaratan. 

Sedangkan uji reliabilitas dilakukan guna 

memperoleh gambaran yang tetap 

mengenai apa yang diukur. Indikator 

dinyatakan reliabel apabila nilai 

cronbach’s alpha (α) yang didapat ≥ 

0,334. Adapun uji asumsi klasik yang 

digunakan yaitu uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji 

multikolinieritas. 

Statistik deskriptif digunakan untuk 

mengetahui interval dan dihitung 

frekuensi jawaban kemudian dicari nilai 

rata-ratanya, dari rata-rata jawaban 

responden tersebut kemudian peneliti 

akan menyimpulkan variabel dengan 

kategori sebagai berikut: 

Uji t pada penelitian ini 

digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas Kepuasan Upah 

(X1), Lingkungan Kerja (X2) secara 

parsial tehadap variabel terikat Turnover 

Intention (Y). Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan nilai signifikan 

hasil uji t dengan taraf signifikansi α 

sebesar 0,05 (5%). Dalam penelitian ini 

untuk menghitung nilai uji dengan 

Tabel 2. Kategori Penilaian Variabel 
No. Rata-Rata Jawaban Kategori 

1 4,21 – 5,00 Sangat Tinggi/Sangat Kondusif 

2 3,41 – 4,20 Tinggi/Kondusif 

3 2,61 – 3,40 Cukup/Cukup Kondusif 

4 1,81 – 2,60 Rendah/Kurang Kondusif 

5 1,00 – 1,80 Sangat Rendah/Tidak Kondusif 
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menggunakan program SPSS for 

windows. 

 

HASIL 

Sebelum dilakukan olah data, 

instrumen penelitian terlebih dahulu diuji 

keabsahan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas) nya. Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui valid tidaknya tiap item 

instrumen. Item dikatakan valid, jika r hit > 

r tab dengan taraf signifikansi 5% dan 

sebaliknya. Semua item pernyataan dapat 

dikatakan valid karena mempunyai nilai r 

hit > r tab yaitu 0.334. Uji reliabilitas 

digunakan untuk menunjukkan sejauh 

mana suatu pengukuran relatif konsisten 

apabila mengukur terhadap aspek yang 

sama. Indikator dinyatakan reliabel  

apabila nilai cronbach’s alpha (α) yang 

didapat ≥ 0,6. 

  Selanjutnya dilakukan uji 

asumsi klasik atas data yang akan diolah, 

yang meliputi uji normalitas, 

heterokedastisitas, dan multikolinearitas. 

Dari hasil pengujian asumsi klasik 

Nampak bahwa semua data memenuhi 

syarat asumsi klasik. Oleh karena itu data 

telah berdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinearitas dan heterokedastisitas. 

Analisis selanjutnya yang 

dilakukan pada data yang terkumpul 

adalah analisis deskriptif. Analisis awal 

berupa identitas responden. Responden 

dari penelitian ini adalah karyawan bagian 

produksi UD SGK Kesamben Blitar yang 

berjumlah 35 karyawan. Deskripsi data 

responden dibedakan menjadi 6 kategori 

yaitu umur, jenis kelamin, lama kerja, 

bagian, tempat tinggal, dan upah. Dari 

hasil deskripsi data responden diperoleh 

hasil sebagai berikut: (1) Berdasarkan 

umur karyawan bagian produksi UD SGK 

Kesamben Blitar berusia antara 31 - 40 

tahun yaitu sebanyak 16 orang (45.71 %); 

(2) Berdasarkan jenis kelamin karyawan 

bagian produksi UD SGK Kesamben 

Blitar mayoritas adalah laki-laki sebanyak 

20 orang (57.14 %); (3) Deskripsi data 

berdasarkan lama kerja karyawan bagian 

produksi UD SGK Kesamben Blitar 

mayoritas masih bekerja dalam waktu 

kurang dari 2 tahun sebanyak 22 orang 

(62.86 %), dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas karyawan 

UD SGK masih tergolong karyawan baru; 

(4) Deskripsi data berdasarkan bagian 

mayoritas karyawan bekerja pada bagian 

produksi veneer sebanyak 22 orang (62.86 

%); (5) Berdasarkan tempat tinggal 

karyawan UD SGK Kesamben Blitar 

mayoritas bertempat tinggal di sekitar 

perusahaan dengan jarak 0 – 5 Km yaitu 

di Kecamatan Kesamben sebanyak 20 

orang (57.14 %); (6) Berdasrkan upah 

yang diterima  semua karyawan bagian 

produksi UD SGK Kesamben Blitar 
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meneriman upah dengan jumlah yang 

sama yaitu 1 – 1.5 juta perbulan. 

Analisis berikutnya adalah terkait 

dengan deskripsi variabel yang  

digunakan untuk menggambarkan  

kondisi kepuasan upah karyawan (X1) 

dan lingkungan kerja karyawan (X2) 

dengan variabel terikat yaitu turnover 

intention karyawan (Y).  

1. Kepuasan Upah (X1) 

Variabel kepuasan upah karyawan 

diukur menggunakan 10 item pertanyaan 

yang merupakan pengembangan dari 

indikator kepuasan upah karyawan 

dengan menggunakan 5 skala interval 

pengukuran. Hasil yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner adalah kondisi 

kepuasan upah karywan pada UD SGK 

berada dalam kategori cukup dibuktikan 

dengan nilai grand mean yang didapatkan 

sebesar 2.75 yang termasuk dalam skala 

interval 2.61 sampai 3.40, dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karyawan sudah cukup puas dalam hal 

kepuasan upah karyawan. 

2. Lingkungan Kerja (X2) 

Variabel lingkungan kerja karyawan 

diukur menggunakan 9 item pertanyaan 

yang merupakan pengembangan dari 

indikator lingkungan kerja karyawan, 

dengan menggunakan 5 skala interval 

pengukuran. Hasil yang didapatkan 

peneliti dari penyebaran kuesioner adalah 

lingkungan kerja di UD SGK Kesamben 

Blitar tergolong dalam kategori rendah. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai grand 

mean yang didapatkan sebesar 2.50 yang 

termasuk dalam interval 1.81 sampai 2.60 

dengan asumsi bahwa lingkungan kerja 

karyawan dalam kategori rendah. 

3. Turnover Intention (Y) 

Variabel turnover intention pada 

karyawan UD SGK Kesamben Blitar 

diukur menggunakan 5 item pertanyaan 

yang merupakan pengembangan dari 

indikator turnover intention karyawan, 

dengan menggunakan 5 skala interval 

pengukuran. Hasil yang diperoleh yaitu 

turnover intention karyawan tergolong 

dalam kategori tinggi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai grand mean yang didapatkan 

sebesar 3.45 yang termasuk dalam 

interval 3.41 sampai 4.20, dengan asumsi 

bahwa keinginan karyawan untuk 

meninggalkan perusahaan tinggi. 

Berdasarkan kondisi variabel 

tersebut, terlihat bahwa memang 

kepuasan upah masih dalam kondisi 

cukup, lingkungan kerja kurang kondusif, 

sehingga kondisi intensi berpindah 

karyawan juga tinggi mewakili 

sebagaimana yang didugakan 

(hipotesiskan) dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu selanjutnya, data akan 

dianalisis menggunakan regresi linier 
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berganda, untuk membuktikan dugaan 

penelitian tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

liier berganda, nampak bahwa nilai uji 

signifikansi dan uji t hipotesis memenuhi 

syarat (signifikan), sebagaimana hasil 

analisis regresi yang ada di Tabel 3 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

Koefisien 
t 

hitung 

Sig. 
B 

Std. 

error 

Konstanta 20,448 2,715 7,532 0,000 

Kepuasan 

Upah (X1) 
-0,280 0,106 

-

2,634 
0,013 

Konstanta 17,689 1,978 8,945 0,000 

Lingkungan 

Kerja (X2) 
-0,207 0,092 

-

2,245 
0,032 

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018 

 Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat 

dilihat bahwa Kepuasan Upah (X1) 

mempunyai nilai t hitung sebesar 2.634 > 

t tabel 1.690 dengan signifikansi 0.013 < 

0.050 maka H1 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh negatif secara signifikan 

kepuasan upah terhadap turnover 

intention. Lingkungan Kerja (X2) juga 

mempunyai nilai t hitung yang lebih besar 

dari t tabel (2.245> 1.690) dengan 

signifikansi dibawah 0.05 (0.032 < 

0.050). Oleh karena itu H2 diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh negatif signifikan 

kepuasan upah terhadap turnover 

intention karyawan. 

PEMBAHASAN 

1. Kepuasan Upah Karyawan UD SGK 

Lum et al (1998) menyatakan 

kepuasan upah dapat diartikan bahwa 

seseorang akan terpuaskan dengan 

upahnya ketika persepsi terhadap upah 

dan apa yang mereka peroleh sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. 

Berdasarkan hasil deskriptif, 

menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

upah karyawan UD SGK Kesamben Blitar 

berada dalam kategori cukup. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai grand mean 

yang hanya sebesar 2.75 yang menjadi 

tolak ukur bahwa kepuasan upah 

karyawan dalam kategori cukup.  

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 

jumlah rata-rata jawaban responden 

dengan nilai tertinggi berada pada item 

pertanyaan nomor 5 dengan nilai rata-rata 

3.37, ―Bagi saya pemberian bonus dapat 

meningkatkan semangat kerja‖ yang 

artinya menurut pendapat karyawan 

memberikan bonus tambahan di luar 

pemberian upah yang sesuai dengan 

kinerja maupun prestasi kerja karyawan 

dapat  lebih meningkatkan semangat kerja 

dan karyawan akan semakin loyal 

terhadap perusahaan. Sedangkan nilai 

rata-rata terendah berada pada item 

pernyataan nomor 2 dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.34. ―Upah yang saya terima 

selalu memuaskan‖ ini berarti bahwa 
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kebanyakan karyawan pada UD SGK 

belum merasa puas dengan upah yang 

mereka terima. 

2. Lingkungan Kerja Karyawan UD SGK 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi 

lingkungan sekitarnya di mana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian lingkungan 

kerja karyawan pada UD SGK Kesamben 

Blitar termasuk dalam kategori rendah, 

hal ini ditunjukkan dengan nilai grand 

mean sebesar 2.50 ini berarti lingkungan 

kerja berada di interval 1.81 sampai 2.60 

dengan kategori rendah. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 

jumlah rata-rata jawaban responden 

dengan nilai tertinggi berada item 

pertanyaan nomor 4 dengan nilai rata-rata 

3.03, ―Peralatan kerja yang disediakan 

perusahaan masih dalam kondisi layak 

digunakan‖. Sedangkan nilai terendah 

pada item pernyataan nomor 6 dengan 

nilai rata-rata 1.89, yakni ―Perusahaan 

menyediakan petugas keamanan di 

lingkungan kerja yang setiap saat menjaga 

keamanan‖ dan item pernyataan nomor 9 

dengan nilai rata-rata 1.94 ―Hubungan 

antar rekan kerja yang terjalin saat ini 

sangat baik‖. 

3. Turnover Intention Kaeyawan UD 

SGK 

Turnover intention karyawan 

merupakan keinginan karyawan untuk 

keluar dari perusahaan dan mencari 

pekerjaan lain, turnover intention 

karyawan mengindikasi bahwa karyawan 

sudah merasa tidak nyaman dengan 

pekerjaan yang dia lakukan dan ingin 

mencari alternatif pekerjaan lain. 

Berdasarkan hasil penelitian turnover 

intention karyawan UD SGK Kesamben 

Blitar termasuk dalam kategori tinggi, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai grand mean 

sebesar 3.45.  

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 

jumlah rata-rata jawaban responden 

dengan nilai tertinggi berada pada item 

soal nomor 5 dengan nilai rata-rata 3.69, 

―Jika ada tawaran pekerjaan lain dengan 

upah yang sama, saya akan keluar dari 

perusahaan‖. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah berada pada item soal pertanyaan 

nomor 1 dengan nilai rata-rata 3.22, ―Saya 

sering berfikir untuk meninggalkan 

pekerjaan‖. 

Pembahasan Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Kepuasan Upah Terhadap 

Turnover Intention  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif 

signifikan antara kepuasan upah karyawan 
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terhadap turnover intention karyawan UD 

SGK Kesamben Blitar, dengan nilai t 

hitung sebesar -2.634 > t tabel 1.690 

dengan signifikansi 0.013 < 0.050 maka 

H1 diterima. 

 Kepuasan upah karyawan yang cukup 

akan menimbulkan karyawan UD SGK 

Kesamben Blitar untuk keluar dari 

perusahaan. Hal ini disebabkan pemberian 

upah yang tidak sesuai dengan tuntutan 

karyawan yang berarti ekspektasi 

karyawan tentang upah yang diterima 

ketika bergabung dengan perusahaan 

kurang memenuhi keinginan karyawan, 

dan pimpinan yang juga kurang 

memahami keadaan karyawan membuat 

karyawan merasa kurang diperhatikan dan 

merasa kurang puas dengan keadaan yang 

ada ditempat kerja. 

 Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kepuasan upah yang diterima 

karyawan akan berdampak baik terhadap 

perusahaan yaitu penurunan turnover 

intention , namun sebaliknya semakin 

rendah kepuasan upah maka berdampak 

terhadap perusahaan yaitu meningkatnya 

jumlah turnover intention karyawan. 

2. Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Turnover Intention 

 Berdasarkan hasil analisis yang 

diuraikan menyebutkan bahwa terdapat 

pengaruh negatif signifikan antara 

lingkungan kerja karyawan terhadap 

turnover intention karyawan UD SGK 

Kesamben Blitar. Dengan nilai t hitung 

sebesar -2.245 > t tabel 1.690 dengan 

signifikansi 0.032 < 0.050 maka H2 

diterima. 

 Lingkungan kerja yang sudah cukup 

nyaman tapi kurang mendukung kerja 

karyawan akan menyebabkan turnover 

intention pada karyawan UD SGK 

kesamben Blitar, karena karyawan akan 

merasa kurang nyaman dengan apa yang 

dikerjakannya, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan didapatkan bahwa faktor 

penyebab karyawan kurang nyaman 

dengan lingkungan kerja yang ada 

diperusahaan adalah adanya hubungan 

yang tidak baik yang terjalin antar 

karyawan dan kurangnya jumlah petugas 

keamanan yang ada di perusahaan. 

 Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mempunyai kondisi 

lingkungan kerja yang baik, aman, dan 

nyaman akan membuat para karyawan 

semakin semangat untuk bekerja, 

sedangkan perusahaan yang mempunyai 

kondisi lingkungan kerja yang kurang 

mendukung maka karyawan juga akan 

merasa kesulitan dalam bekerja. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Kepuasan upah karyawan UD SGK 

Kesamben Blitar dalam keadaan cukup, 

lingkungan kerja karyawan di UD SGK 
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Kesamben Blitar dalam keadaan rendah, 

dan turnover intention karyawan UD SGK 

Kesamben Blitar termasuk dalam kategori 

tinggi.  

 Kepuasan upah berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap turnover intention 

karyawan UD SGK Kesamben Blitar. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kepuasan upah yang diterima karyawan 

maka tingkat turnover intention akan 

semakin rendah, sebaliknya semakin 

rendah tingkat kepuasan upah yang 

diterima karyawan maka tingkat turnover 

intention akan meningkat. 

 Lingkungan kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention karyawan UD SGK Kesamben 

Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi lingkungan kerja 

karyawan maka akan mengurangi tingkat 

turnover intention karyawan, sebaliknya 

semakin rendah lingkungan kerja 

karyawan maka tingkat turnover intention 

akan meningkat. 

2. Saran 

 Perusahaan hendaknya lebih 

memperhatikan tentang hak-hak 

karyawan, memberikan kesejahteraan 

kepada karyawan agar karyawan merasa 

lebih diperhatikan dan betah berada di 

perusahaan serta memiliki kinerja yang 

tinggi dan tentunya akan mengurangi 

tingkat turnover intention. 

 Perusahaan harus menumbuhkan 

sikap saling menghargai dan menghormati 

baik dengan atasan maupun dengan 

sesama karyawan dan membangun 

komunikasi yang baik antar sesama 

karyawan sehingga tidak ada karyawan 

yang akan saling menjatuhkan antar 

sesama karyawan. 

 Perusahaan harus memambah jumlah 

petugas keamanan di perusahaan, dengan 

begitu akan membuat karyawan merasa 

tenang saat bekerja, selain itu perusahaan 

juga harus mempertimbangkan masalah 

usia petugas keamanan, perusahaan harus 

memilih petugas keamanan dengan usia 

yang terbilang masih muda. 
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ANALISIS ARUS KAS DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN SEBELUM 

DAN SESUDAH MELAKUKAN E-COMMERCE PADA PERUSAHAAN 

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA 
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Abstract: The purpose of the study is to analyze of cash flow and company porfitabillity 

before and after e-commerce in trading, service, and investment companies. E-

commerce is a transaction process of buying and selling, marketing and a service of 

goods, services, and information carried through the internet. The data used in this 

research was secondary data in from of financial statements published annually and the 

research population was 129 companies with final sample of 16 companies. The test 

used in this research was Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed that there is 

no significant difference to the variables RAKO, Profit Margin, ROA, and ROE between 

before and after e-commerce. Based on the results of the test, the results show that there 

were several things that hamper Indonesian e-commerce businesses; the first one was internet 

users. In Indonesia, the number of internet users has increased every year, yet, not all users do 

online shopping; some of them just play games or social media. The second obstacle was the 

duration of goods delivery. As we know that in Indonesia, there are many islands and very 

broad, it is an obstacle in distributing goods, because e-commerce businesses are still 

centralized in Jakarta, whereas e-commerce users coming from anywhere. The last obstacle 

was the Government Regulation on e-commerce. This was highly anticipated by e-commerce 

players. It is because by the enactment of Government Regulation, it can provide useful policies 

to guarantee the continuity of online trading. Although e-commerce has experienced these 

obstacles, but there are several companies that are able to get high profit after doing e-

commerce because those companies focus their business on e-commerce. 

Keywords: E-commerce, Operating Cash Flow Ratio, Profit Margin, Ratio On Asset 

(ROA), Ratio On Equity (ROE) 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan cepatnya 

perkembangan bidang teknologi, 

perusahaan-perusahaan baik industri 

kecil, menengah maupun besar yang 

merupakan salah satu dari sekian banyak 

pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi 

di dalam negeri ini, semakin dituntut 

untuk menggunakan teknologi yang maju 

sebagai salah satu senjata agar tetap 

survive dan dapat mengikuti persaingan 

yang semakin hari terasa sangat cepat dan 

ketat. Oleh karena itu, teknologi web di 

internet memiliki peran yang sangat 

mailto:aherandri.ah@gmail.com
mailto:trisetia.wijijayanti.fe@um.ac.id.com
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penting, yaitu dapat memungkinkan 

perusahaan untuk dapat memasuki pasar 

dengan cara yang mudah. Dalam hal ini 

para pelaku bisnis akan bersaing dengan 

melalui dunia maya. 

Dengan perkembangan teknologi ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia bisnis. Salah satu jenis 

implementasi teknologi dalam 

peningkatan persaingan bisnis adalah 

dengan menggunakan electronic 

commerce (e-commerce) yaitu pemasaran 

berbagai macam produk barang atau jasa, 

baik dalam bentuk fisik maupun digital. 

E-commerce ini didefinisikan sebagai 

proses pembelian dan penjualan antara 

dua belah pihak di dalam suatu 

perusahaan dengan adanya pertukaran 

barang atau jasa melalui media internet 

(Indrajit, 2001). 

Keberhasilan perusahaan dalam 

melakukan e-commerce dapat dilihat dari 

kinerja keuangan perusahaan. Pada 

umumnya, perusahaan yang melakukan e-

commerce dapat meningkatkan kinerja 

keuangan dan efektivitas perusahaan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat 

dengan menggunakan rasio keuangan. 

Rasio keuangan yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini terdiri rasio 

profitabilitas, dan rasio arus kas operasi. 

Rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktivitas bisnis 

yang dilakukan. Rasio profitabilitas yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini 

adalah Profit Margin, Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROA).  

Profit Margin digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Rasio ini bisa dilihat pada analisi common-

size untuk laporan laba rugi. Rasio ini 

dapat diinterpretasikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam menekan 

biaya-biaya di perusahaan pada periode 

tertentu. 

Profit margin yang tinggi 

menandakan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

tinggi pada tingkat penjualan tertentu. 

Begitu pula sebaliknya, profit margin yang 

rendah maka menandakan bahwa 

penjualan yang terlalu rendah untuk 

tingkat penjualan tertentu, atau biaya yang 

terlalu tinggi untuk tingkat penjualan 

tertentu, atau kombinasi dari kedua hal 

terseut. 

Return on Assets (ROA) 

merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi asset dalam 

menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, 
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rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total asset. Rasio ini 

dihitung dengan membagi laba bersih 

terhadap total asset. 

Semakin tinggi hasil pengembalin 

atas asset berarti semakin tinggi pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total asset. Sebaliknya, semakin rendah 

hasil pengembalian atas asset berarti 

semakin rendah pula jumlah laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total asset (Hery, 

2015). 

Return on Equity (ROE) 

merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi ekuitas dalam 

menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, 

rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba bersih 

terhadap ekuitas. 

Semakin tinggi hasil pengembalian 

atas ekuitas berarti semakin tinggi pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pengembalian atas ekuitas berarti semakin 

rendah pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dala ekuitas (Hery, 2015).  

Variabel yang terakhir yaitu Rasio 

Arus Kas Operasi. Dalam aktivitas operasi 

meliputi transaksi-transaksi yang 

tergolong sebagai penentu besarnya laba/ 

rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan 

barang atau pemberian jasa merupakan 

sumber kas masuk yang utama. 

Penerimaan kas lainnya berasal dari 

pendapatan bunga, dividen, dan penjualan 

sekuritas yang diperdagangkan. 

Sedangkan arus kas keluar meliputi 

pembayaran untuk membeli barang 

dagangan, membayar gaji/ upah, beban 

pajak, bunga, beban utilitas, sewa dan 

pembelian sekuritas yang diperdagangkan. 

Adapun penelitian tentang arus kas 

dan profitabilitas yang dilakukan oleh 

Munadhiroh dan Nurchayati (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa hasil 

dari penelitian tersebut adalah arus kas 

operasi dan likuiditas dapat menjelaskan 

profitabilitas sebesar 26,6% sedangkan 

sisanya yaitu 78,4% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian 

selanjutnya yang juga tentang arus kas dan 

profitabilitas dilakukan oleh Arisdianto 

(2014) menyatakan bahwa hasil 

penelitiannya adalah variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap 

profitabilitas adalah arus kas operasi.  

Penelitian yang lain mengenai e-commerce  
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dilakukan oleh Dongmei, Juan dan Suyan 

(2016) menyatakan hasil penelitian 

mereka bahwa dengan munculnya e-

commerce maka telah membawa peluang 

baru bagi pengembangan usaha, jasa 

keuangan juga tidak akan terbatas lagi 

pada suatu Negara atau wilayah, serta akan 

bergerak menuju internasionalisasi.  

Dengan demikian peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan arus kas 

operasi yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

H2 : Terdapat perbedaan 

profitabilitas yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif komparatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis 

perbedaan arus kas operasi dan 

profitabilitias perusahan sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce pada 

perusahaan yang listing di BEI.  

Penelitian ini menggunakan metode 

pengamatan 1 tahun sebelum dan 1 tahun 

sesudah melakukan e-commerce dan 2 

tahun sebelum dan 2 tahun sesudah e-

commerce. 

Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan perdagangan, jasa, dan 

investasi yang terdaftar di BEI yang 

melakukan e-commerce yang berjumlah 

129 perusahaan.  

Sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu sampel 

dipilih berdasarkan pertimbangan-

SEBELUM SESUDAH 

Rasio Arus Kas Operasi  

Profit Margin 

Return On Assets (ROA) 

Return On Equity (ROE) 

Rasio Arus Kas Operasi  

Profit Margin 

Return On Assets (ROA) 

Return On Equity (ROE) 

E-Commerce 

 

Uji Beda (t-test) 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

(Sumber: Safitri, 2018:25) 
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pertimbangan tertentu sesuai dengan 

tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti memperoleh sampel sebanyak 16 

perusahaan. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara mengutip 

atau mencatat secara langsung dari jurnal 

dan media atau dapat dikatakan teknik 

pengumpulan data dengan melihat 

dokumen-dokumen dan catatan.  

Dalam penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang berupa laporan 

keuangan yang telah disediakan 

perusahaan yang listing di BEI selama 

periode penelitian yang telah diaudit. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah 

website dari Indonesia Stock Exchange 

(www.idx.co.id), Saham OK 

(www.sahamok.com), Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (www.ksei.co.id), website 

berita online dan website dari perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Berikut ini adalah kerangka 

konseptual dalam penelitian ini.  

A. Model Pengukuran Variabel 

Adapun untuk mengukur masing-

masing variabel sebelum dilakukan 

analisis dalam penelitian ini diukur 

dengan rumus sebagai berikut: 

a. Rasio Arus Kas Operasi 

     =
                

                
 

 

b. Profit Margin 

             =
                  

         
 

 

c. Return On Assets (ROA) 

   =
                  

            
 

 

d. Return On Equity (ROE) 

   =
            

             
 

 

B. Teknik Pengujian Hipotesis 

Seluruh hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Statistik deskripti adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi 

yang dilihat dari nilai modus, median, 

mean dan variasi kelompok melalui 

rentang dan simpanan baku (Sugiyono, 

2015).  

Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk analisis deskriptif adalah dengan 

menghitung masing-masing variabel 

penelitian untuk melihat kondisi keempat 

variabel tersebut di setiap sampel 

perusahaan. Tahap awal adalah melakukan 

uji normalitas untuk mengetahui variabel 

yang diteliti mengikuti sebaran normal 

atau tidak.  

Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan shapiro-wilk. Pada 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.ksei.co.id/
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dasarnya, uji shapiro-wilk adalah sebuah 

pengujian untuk mengetahui apakah 

variabel yang diteliti mengikuti sebaran 

apapun atau non parametrik yang 

digunakan pada data berskala kecil yaitu 

n<30.  Jika hasil pengujian normal, maka 

akan dilakukan uji paired sample t-test. 

Sedangkan jika hasil tidak normal, maka 

akan menggunakan uji wilcoxon signed 

rank test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas Saphiro-Wilk 

dengan menggunakan apikasi SPSS 22 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Tabel 1 Uji Normalitas Saphiro-Wilk 

Variabel Signifikansi Keterangan 

RAKO 1 Tahun 

Sebelum e-Commerce 

0.001 Tidak normal 

RAKO 1 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.019 Tidak normal 

Profit Margin 1 Tahun 

Sebelum e-Commerce  

0.066 Normal 

Profit Margin 1 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROA 1 Tahun 

Sebelum e-Commerce 

0.001 Tidak normal 

ROA 1 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROE 1 Tahun 

Sebelum e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROE 1 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

RAKO 2 Tahun 

Sebelum e-Commerce 

0.001 Tidak normal 

RAKO 2 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

Profit Margin 2 Tahun 

Sebelum e-Commerce 

0.006 Tidak normal 

Profit Margin 2 Tahun 
Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROA 2 Tahun 
Sebelum e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROA 2 Tahun 

Sesudah e-Commerce 

0.001 Tidak normal 

ROE 2 Tahun 
Sebelum e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

ROE 2 Tahun 
Sesudah e-Commerce 

0.000 Tidak normal 

(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018) 

Berdasarkan hasil pengujian 

normalitas dengan menggunakan metode 

Shapiro-Wilk dapat diperoleh nilai 

signifikansi pada variabeL Profit Margin 

1 tahun sebelum e-commerce > 0,05. 

Sedangkan sebagian besar variabel 

lainnya tidak memiliki nilai signifikansi 

yang lebih besar dari alpha 5% yang 

berarti data tidak mengikuti sebaran 

normal. Sehingga uji beda yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan uji Wilcoxon. 

2. Uji Hipotesis 

Tabel 2 Hasil Uji Wilcoxon 

Variabel 
Mean Rank Asymp. 

Sig. 
Keterangan 

Sebelum Sesudah 

RAKO 1 
Tahun 

7.67 9.00 0.255 Menerima 
H0 

Profit 
Margin 1 

Tahun 

8.40 8.55 0.179 Menerima 
H0 

ROA1 

Tahun 

8.44 8.57 0.679 Menerima 

H0 

ROE 1 

Tahun 

8.50 8.50 0.379 Menerima 

H0 

RAKO 2 

Tahun 

8.50 8.50 1.000 Menerima 

H0 

Profit 

Margin 2 

Tahun 

8.29 8.67 0.605 Menerima 

H0 

ROA 2 

Tahun 

8.63 8.38 0.959 Menerima 

H0 

ROE 2 

Tahun 

9.00 7.86 0.501 Menerima 

H0 

(Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder, 2018) 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon 

dapat diperoleh sebagai berikut. 

1. Perbedaan RAKO sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 

 Hasil pengujian hipotesis pertama 

pada RAKO 1 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 
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memiliki signifikansi sebesar 0,255. 

Karena nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05, maka membuktikan bahwa 

H0 diterima yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan RAKO 1 tahun 

sebelum dan sesudah akuisisi. 

 Sedangkan hasil pengujian pada 

RAKO 2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukane-commerce memiliki 

signifikansi sebesar 1,000. Hal inI 

juga membuktikan bahwa H0 

diterima karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 yang berarti 

tidak ada perbedaan signifikan 

RAKO 2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

2. Perbedaan Profit Margin sebelum 

dan sesudah melakukan e-

commerce 

Hasil pengujian hipotesis pertama 

pada Profit Margin 1 tahun sebelum 

dan sesudah melakukane-commerce 

memiliki signifikansi sebesar 0,179. 

Karena nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05, maka membuktikan bahwa 

H0 diterima yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan Profit Margin 1 

tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

 Sedangkan hasil pengujian pada 

Profit Margin 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukane-commerce 

memiliki signifikansi sebesar 0,605. 

Hal inI juga membuktikan bahwa H0 

diterima karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 yang berarti 

tidak ada perbedaan signifikan Profit 

Margin 2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

3. Perbedaan Return On Assets 

(ROA) sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce 

 Hasil pengujian hipotesis pertama 

pada ROA 1 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 

memiliki signifikansi sebesar 0,679. 

Karena nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05, maka membuktikan bahwa 

H0 diterima yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan ROA 1 tahun 

sebelum dan sesudah melakukan e-

commerce. 

 Sedangkan hasil pengujian pada 

ROA 2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukane-commerce memiliki 

signifikansi sebesar 0,959. Hal inI 

juga membuktikan bahwa H0 

diterima karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 yang berarti 

tidak ada perbedaan signifikan ROA 

2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

4. Perbedaan Return On Equity 

(ROE) sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce 

 Hasil pengujian hipotesis pertama 

pada ROE 1 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 

memiliki signifikansi sebesar 0,679. 
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Karena nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05, maka membuktikan bahwa 

H0 diterima yang berarti tidak ada 

perbedaan signifikan ROE 1 tahun 

sebelum dan sesudah melakukan e-

commerce. 

 Sedangkan hasil pengujian pada 

ROE 2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukane-commerce memiliki 

signifikansi sebesar 0,959. Hal inI 

juga membuktikan bahwa H0 

diterima karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 yang berarti 

tidak ada perbedaan signifikan ROE 

2 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

B. PEMBAHASAN 

1. Perbedaan Rasio Arus Kas Operasi 

Sebelum dan Sesudah Melakukan E-

commerce 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

berdasarkan Tabel 4.1 nilai rata-rata rasio 

arus kas operasi sesudah melakukan e-

commerce lebih tinggi dibandingkan 

sebelum melakukan e-commerce. Namun, 

setelah dilakukan uji beda nilai arus kas 

operasi, tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Hasil analisis hipotesis pada 

arus kas operasi 1 tahun sebelum dan 

sesudah tingkat signifikansinya sebesar 

0.255, hal ini membuktikan bahwa H0 

diterima yang berarti tidak terdapat 

perbedaan kondisi rasio arus kas operasi 

sebelum dan sesudah melakukan e-

commerce. 

Hal yang sama juga terjadi pada 

perusahaan yang 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce, hasil 

analisis hipotesis uji beda menunjukkan 

bahwa besarnya signifikansi 1.000 yang 

berarti tidak memiliki perbedaan. Namun, 

setelah dilakukan pengujian, 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan sesudah 

melakukan e-commerce. Meskipun 

demikian, terdapat 2 perusahaan yang 

mengalami peningkatan rasio arus kas 

operasi sesudah memutuskan untuk 

melakukan e-commerce, kedua 

perusahaan tersebut yaitu PT Indoritel 

Makmur Internasional Tbk dan PT. Link 

Net Tbk. 

Ada beberapa hal yang menjadi 

kendala dengan adanya e-commerce di 

Indonesia, salah satunya adalah internet. 

Pengguna internet di Indonesia dari tahun 

ketahun memang mengalami peningkatan, 

namun tidak semua pengguna internet di 

Indonesia suka berbelanja online. Tetapi, 

walaupun begitu tetap banyak pula yang 

menggunakan internet untuk berbelanja 

online karena hanya dengan 

menyambungkan ke internet dapat 

memudahkan untuk membeli apapun yang 

diinginkan melalui toko online. Dengan 

adanya internet, para konsumen dapat 
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belanja online kapanpun dan dimana saja, 

karena dengan adanya toko online 

tersebut tidak terikat waktu kapan 

pembeliannya dan pemesanannya, 

keuntungan lainnya atas toko online 

tersebut adalah kita dapat memesan 

apapun yang diinginkan tanpa melihat 

dimana lokasi kita berada. Namun, yang 

sangat disayangkan dalam hal ini adalalah 

bahwa secara umum kecepatan internet di 

Indonesia masih dibawah rata-rata, 

terkecuali kota-kota besar seperti Jakarta 

yang memang koneksi internetnya sudah 

cepat, sehingga dapat memudahkan dalam 

pembelian online yang diinginkan 

konsumen.  

Hal inilah yang menjadi kendala 

perkembangan e-commerce di Indonesia. 

Selain dapat menghambat proses 

pembelian online yang dilakukan 

konsumen, tidak jarang pula kecepatan 

internet ini juga menjadi penghambat 

pada toko online. Hasil penemuan ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yocelyn dan Christiawan (2014) 

yang menyatakan bahwa tidak terbuktinya 

hipotesis bahwa arus kas dari aktivitas 

operasi mempengaruhi return saham. 

2. Perbedaan Profit Margin Operasi 

Sebelum dan Sesudah Melakukan E-

commerce  

Hasil analisis uji beda 

menunjukkan bahwa besarnya signifikansi 

Profit Margin 1 tahun sebelum dan 1 

tahun sesudah melakukan e-commerce 

lebih besar dari 0.05 (0.179>0.05), artinya 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

sesudah melakukan e-commerce. Hasil 

analisis uji beda 2 tahun sebelum dan 2 

tahun sesudah melakukan e-commerce 

juga tidak terdapat perbedaan karena nilai 

signifikansinya sebesar 0.605 yang artinya 

lebih besar dari 0.05.  

Rasio ini dapat diinterpretasikan 

sejauh mana perusahaan mampu dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Rasio ini dapat dilihat 

dalam laporan laba rugi yang dapat 

memberikan gambaran mengenai jumlah 

laba usaha guna untuk menunjukkan 

tingkat keberhasilan penjualan. Meskipun 

hasil pengujian beda 1 tahun sebelum dan 

sesudah e-commerce dan 2 tahun sebelum 

dan sesudah e-commerce menunjukkan 

hasil bahwa tidak terdapat perbedaan, 

namun ada perusahaan yang mendapatkan 

rasio profit margin tertinggi sesudah 

perusahaan tersebut melakukan e-

commerce, perusahaan itu adalah PT. 

Indoritel Makmur Internasional Tbk. PT. 

Indoritel Makmur Internasional Tbk 

mengalami kenaikan yang cukup drastis 

sesudah melakukan e-commerce. Dengan 

demikian, perusahaan tersebut memiliki 

daya tarik bagi investor karena mampu 

menghasilkan laba bersih yang cukup 

tinggi sesudah melakukan e-commerce.  
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Ada hal yang menjadi penghambat 

atau kendala e-commerce di Indonesia 

yaitu mengenai lamanya waktu 

pengiriman barang. Indonesia yang 

letaknya banyak pulau dan luas menjadi 

tantangan bagi para pelaku e-commerce 

dalam mendistribusikan produknya, selain 

itu e-commerce tersebut masih banyak 

terpusat di Jakarta, padahal para pengguna 

e-commerce bisa berasal dari mana saja. 

Dalam hal ini, konsumen sering 

mengeluhkan ats kerugian-kerugian yang 

dialami seperti lamanya waktu 

pengiriman barang, terjadinya kerusakan 

barang yang dipesan, atau bahkan barang 

yang dikirimkan tidak sesuai dengan 

keinginan konsumen. Hal lain yang 

menjadi penghambat e-commerce adalah 

sistem pembayaran. Sistem pembayaran 

yang dapat dilakukan apabila berbelanja 

online adalah dengan transfer. Kendala 

yang terjadi adalah apabila konsumen 

tersebut belum dapat memanfaatkan 

fasilitas bank. Banyak fasilitas yang 

ditawarkan oleh bank untuk memudahkan 

kita melakukan transaksi, salah satunya 

transfer yang dapat dilakukan melalui 

mobile banking, sehingga kita tidak perlu 

mendatangi bank dulu apabila ingin 

mentransfer, tetapi agar dipastikan dahulu 

bahwa konsumen memiliki saldo pada 

rekeningnya. Sistem pembayaran lainnya 

yaitu dengan COD atau Cash on Delivery, 

yaitu sistem pembayaran yang dilakukan 

ketika saat pengiriman barang, hal 

tersebut banyak dipilih untuk mengurangi 

terjadinya kasus penipuan. Karena 

kurangnya rasa kepercayaan juga dapat 

menjadi penghambat untuk e-commerce. 

3. Perbedaan Return On Assets 

(ROA) Sebelum dan Sesudah 

Melakukan E-commerce  

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa rata-rata ROA 1 tahun sebelum 

dan 1 tahun sesudah melakukan e-

commerce mengalami kenaikan. Namun 

hal tersebut berbanding terbalik dengan 

rata-rata ROA 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce karena 

mengalami penurunan. Sedangkan hasil 

analisis uji beda yang sudah dilakukan 

menunjukkan bahwa ROA 1 tahun 

sebelum dan sesudah melakukan e-

commerce signifiknasinya sebesar 0.679 

yang berarti bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Begitu pula 

dengan ROA 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce yang 

signifikansinya sebesar 0.959, artinya 

lebih besar dari 0.05, hal ini berarti 

bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan.  

Penurunan ini menunjukkan 

bahwa perusahaan masih belum dapat 

menghasilkan laba. Pengembalian atas 

total aktiva diakibatkan oleh tingginya 
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biaya bunga karena penggunaan 

kewajiban tinggi yang mengakibatkan 

laba bersih relatif rendah. Penemuan ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Annisa Meta (2012) yang 

mneyatakan bahwa ROA pada penelitian 

tersebut memiliki propabilitas signifikansi 

0.901 yang artinya lebih besar dari 0.05 

pada tingkat kepercayaan 95% 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara statistic antara ROA 

sebelum dan sesudah merger dan akuisis 

pada perusahaan yang diestimasi. Artinya, 

adanya merger dan akuisisi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA 

perusahaan. 

4. Perbedaan Return on Equity 

(ROE) Sebelum dan Sesudah 

Melakukan E-commerce 

Hasil analisis uji beda 

menunjukkan bahwa besarnya signifikansi 

ROE 1 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce lebih besar dari 

0.05 (0.379>0.05), artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan sesudah 

melakukan e-commerce. Hal yang sama 

juga terjadi pada signifikansi ROE 2 

tahun sebelum dan sesudah melakukan e-

commerce yang memiliki signifikansi 

sebesar 0.501 yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan.  

Pada hasil perhitungan rumus 

ROE diketahui bahwa nilai rata-rata ROE 

1 tahun sebelum dan sesudah melakukan 

e-commerce mengalami penurunan yang 

cukup drastis. Hal yang sama juga terjadi 

pada nilai rata-rata ROE 1 tahun sebelum 

dan sesudah melakukan e-commerce yang 

juga mengalami penurunan. 

Penurunan ini menunjukkan 

bahwa perusahaan masih harus 

memperbaiki kinerja perusahaannya jika 

dilihat dari sisi kemampuan dalam 

menghasilkan laba. Penemuan ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Agustin dan Triyonowati (2014) 

yang menyatakan bahwa berdasarkan 

pengujian t berpasangan, dapat dilihat 

bahwa pada kolom sig. 0.223>0.05, maka 

H0 diterima yang berarti bahwa ROE 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan 

sesudah melakukan merger. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap RAKO antara 1 

tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce maupun 2 

tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap Profit Margin 

antara 1 tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce maupun 2 

tahun sebelum dan sesudah 

melakukan e-commerce. 
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3. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA) antara 1 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 

maupun 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce. 

4. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) antara 1 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce 

maupun 2 tahun sebelum dan 

sesudah melakukan e-commerce. 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan yang belum 

mengalami peningkatan nilai ROE 

dan ROA baik sebelum atau sesudah 

melakukan e-commerce disarankan 

untuk dapat mengolah asset dan 

modal sendiri dengan lebih baik 

sehingga mampu menghasilkan laba 

bersih yang maksimal. 

2. Bagi perusahaan konvensional yang 

belum melakukan e-commerce 

disarankan agar tidak melakukan e-

commerce karena walaupun saat ini 

di Indonesia perdagangan tradisional 

lambat laun berkembang menjadi 

perdagangan digital, namun masih 

banyak kendala yang membuat e-

commerce kurang diminati oleh 

masyarakat. 
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Abstract: This study aims to analyzing and explain Indonesian stock market reaction on 

45th United State presidential election result announcement event, 9 November 2016. 

This study using event study research method to analyze the different of abnormal 

return and trading volume activity around of event period. Sample of this study selected 

by using purposive sampling method from issuers that listed on Sub Sector Property & 

Real Estate; Sub Sector Restaurant, Hotel & Tourism; and Sub Sector Textile & 

Garment in Indonesian stock market. The result showed that no different abnormal 
return and trading volume activity between before event period (pre-event) and after 

event period (post-event) of 45th United State presidential election result announcement 

event. Different abnormal return also did not found between estimation period and 

event period. Same result also found on Sub Sector Property & Real Estate and Sub 

Sector Textile & Garment trading volume activity between estimation period and event 

period. Different trading volume activity just found on Sub Sector Restaurant, Hotel & 

Tourism between estimation period and event period. This condition indicate that 

majority investors in Indonesia stock market doing wait and see action during 

observation period as a decision to doing carefully investment. 

Keywords: United State presidential election, stock market reaction, abnormal return, 

trading volume activity, event study 

Pasar modal adalah tempat 

terjadinya transaksi keuangan jangka 

panjang atau long-term financial asets. 

Pasar modal menjadi sarana bagi defisit 

unit dan surplus unit untuk melakukan 

transaksi finansial dalam rangka 

memenuhi financial interest masing-

masing. Jenis surat berharga yang 

diperjualbelikan di pasar modal memiliki 

jatuh tempo lebih dari satu tahun 

(Sartono, 2012:21). 

Kondisi ideal bagi pasar modal 

adalah bersifat efisien terutama  dari segi 

informasi. Pada pasar yang efisien harga 

sekuritas mencerminkan semua informasi 

yang tersedia termasuk informasi yang 

privat (Hartono, 2015:590). Sehingga 

pada pasar yang efisien tidak akan ada 

investor yang mendapatkan abnormal 

return. Namun pada realita dalam pasar 

modal, tidak ada pasar yang benar-benar 
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efisien secara informasi. Sehingga 

abnormal return masih tetap dapat terjadi. 

Abnormal return dapat terjadi 

karena adanya kondisi-kondisi atau 

kejadian tertentu yang dapat 

menyebabkan pasar bereaksi berlawanan 

dengan kondisi idealnya yang efisien. 

Kondisi tersebut disebut dengan 

Anomali pasar. Anomali pasar 

merupakan bentuk reaksi pasar yang 

terjadi akibat keberadaan peristiwa atau 

informasi tertentu yang beredar di pasar. 

Salah satu contoh peristiwa yang 

dimungkinkan dapat menimbulkan 

reaksi dan anomali peristiwa (event 

anomaly) pada pasar modal adalah 

Peristiwa Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Peristiwa Pemilihan Presiden AS 

ke-45 merupakan salah satu peristiwa 

yang mampu menarik antusiasme yang 

tinggi dari masyarakat dunia. Posisi 

Amerika Serikat yang merupakan salah 

satu negara adidaya terbesar di dunia 

dengan pengaruhnya yang mencakup 

hampir pada seluruh aspek kehidupan 

menjadi salah satu alasan yang mendasari 

antusiasme tersebut. Pengaruh besar AS 

terhadap dunia inilah yang mengakibatkan 

peristiwa yang terjadi di AS 

dimungkinkan juga memberikan pengaruh 

terhadap negara lain diluar AS yang 

mendapat pengaruh dari AS. Hasil dari 

Pemilu di AS dipandang mampu 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, baik bagi masyarakat AS 

sendiri maupun dunia internasional. 

Ditinjau dari pengaruh secara 

ekonomi, pada periode sekitar peristiwa 

Pemilihan Presiden AS ke-45 pasar modal 

di AS dan berbagai negara di dunia 

mengalami gejolak yang cukup signifikan 

yang dimungkinkan terjadi karena reaksi 

investor atas peristiwa Pemilihan Presiden 

AS tersebut. Pasar saham DAX turun 

465,6 poin ke titik 10.068 dan FTSE 

inggris mengalai penurunan 3,8%. Pada 

momen ini pasar saham di Asia pun turut 

terdampak yang tercermin dari anjloknya 

Nikkei Jepang sebesar 5,4% dan Hang 

Seng Hong kong sebesar 2,9% 

(www.merdeka.com). 

Kondisi serupa dialami pasar 

modal Indonesia. IHSG sesi pertama 

perdagangan Rabu 9 November 2016, 

turun 112,48 poin ke titik 5.358,20. 

Sepuluh indeks sektoral di BEI juga 

mengalami pelemahan dengan rata-rata 

penurunan mencapai dua persen 

(www.tempo.com). Reaksi pasar modal 

Indonesia tersebut dapat dimungkinkan 

terjadi akibat sentimen negatif investor 

Indonesia atas hasil Pemilihan Presiden 

AS ke-45. 

Reaksi pasar terhadap informasi 

dan peristiwa yang memiliki kandungan 

informasi akan direspon pasar dan 
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tercermin dalam abnormal return dan 

volume perdagangan saham pada periode 

berlangsungnya peristiwa tersebut. 

Keberadaan peristiwa-peristiwa tertentu 

dan informasi yang dimuat terkait 

peristiwa tersebut dapat menimbulkan 

terjadinya anomali (ketidakteraturan) pada 

pasar modal. Kondisi ini mengakibatkan 

terjadinya penyimpangan pada pasar 

modal dari kondisi pasar efisien. 

Anomali pasar merupakan suatu 

kejadian atau peristiwa yang dapat 

dieksploitasi dan menghasilkan abnormal 

return. Abnormal return merupakan 

kelebihan atau kekurangan dari return 

yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal (Hartono, 2015:647). Abnormal 

return terjadi karena perbedaan 

penerimaan informasi dan perbedaan 

respon investor pasar modal terhadap 

informasi tersebut. Secara umum 

informasi atas suatu peristiwa yang 

beredar pada pasar modal terbagi menjadi 

dua, yaitu kabar baik (good news) dan 

kabar buruk (bad news). 

Respon pasar terhadap informasi 

terkait dengan Pemilihan Presiden AS 

dapat dilihat dari abnormal return yang 

terbentuk selama periode peristiwa 

pemilu. Peristiwa pemilu AS dianggap 

sebagai kabar baik (good news) jika 

peristiwa tersebut memberikan dampak 

positif terhadap kondisi pasar yang 

tercermin dari abnormal return positif. 

Sebaliknya peristiwa pemilu AS dianggap 

sebagai kabar buruk (bad news) jika 

peristiwa tersebut memberikan dampak 

negatif terhadap kondisi pasar yang 

tercermin dari abnormal return yang 

negatif. 

Selain dengan menggunakan 

abnormal return, pengujian kandungan 

informasi dapat dilakukan dengan 

mengamati aktivitas perdagangan 

sekuritas (trading volume activity). 

Trading volume activity dapat 

mencerminkan reaksi pasar terhadap 

informasi yang beredar pada pasar. 

Trading volume activity merupakan suatu 

instrumen yang dapat digunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan 

aktivitas volume perdagangan saham di 

pasar (Nurhaeni, 2009). Peristiwa yang 

mengandung informasi akan 

meningkatkan keputusan perdagangan 

sekuritas pada pasar modal diatas 

perdagangan normal. 

Beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

dari peristiwa politik seperti pemilihan 

umum terhadap pasar modal. Chung-

Hung (2013) pada penelitianya di Taiwan 

mendapatkan kesimpulan temuan 

menunjukkan pasar saham Taiwan 

bereaksi terhadap pemilihan presiden di 
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Amerika Serikat. Chung-Hung 

mendapatkan hasil abnormal return yang 

signifikan pada peristiwa tersebut. 

Temuan serupa diperoleh Putra (2018) 

pada penelitiannya terhadap reaksi pasar 

modal Indonesia sebelum dan sesudah 

kemenangan Donald Trump. Dimana 

hasil menunjukkan terdapat perbedaan 

rata-rata abnormal return dan rata-rata 

trading volume activity sebelum dan 

sesudah pengumuman kemenangan 

Donald Trump yang merupakan tanda 

dari reaksi pasar terhadap peristiwa 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H1: Terdapat perbedaan abnormal return 

sebelum dan sesudah peristiwa 

Pemilihan Presiden AS ke-45 Tahun 

2016 

H2: Terdapat perbedaan abnormal 

return antara periode estimasi dan 

periode peristiwa pada Pemilihan 

Presiden AS ke-45 Tahun 2016 

H3: Terdapat perbedaan trading volume 

activity sebelum dan sesudah 

peristiwa Pemilihan Presiden AS 

ke-45 Tahun 2016 

H4: Terdapat perbedaan trading 

volume activity antara periode 

estimasi dan periode peristiwa 

pada Pemilihan Presiden AS ke-45 

Tahun 2016 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode studi peristiwa 

(event study) untuk menguji ada tidaknya 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

yang tercermin dalam harga suatu 

sekuritas. Penelitian dilakukan dengan 

uji komparasi dengan tujuan 

membandingkan adanya perbedaan 

abnormal return dan trading volume 

actiity sebelum dan sesudah terjadinya 

peristiwa. Adapun kerangka penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1 Rancangan Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan-perusahaan yang 

telah listing (terdaftar) dalam Bursa Efek 

Indonesia dan termasuk dalam Sub 

Sektor Properti & Real Estate; Sub 

Sektor Restoran, Hotel & Pariwisata; 

serta Sub Sektor Tekstil & Garment. 

Dari populasi yang telah ditentukan 

kemudian ditarik sampel dengan 

menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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1) Perusahaan tersebut terdaftar pada 

BEI selama periode tahun 2016. 

2) Perusahaan tersebut termasuk dalam 

salah satu kategori indeks sektoral 

yang menjadi subjek penelitian, yaitu 

saham Sub Sektor Properti & Real 

Estate; Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata; serta Sub Sektor Tekstil 

& Garment. 

3) Perusahaan tidak melakukan 

corporate action selama periode 

pengamatan baik pada periode 

peristiwa maupun periode estimasi, 

dengan tujuan untuk menghindari 

confounding effect. 

Berdasarkan kriteria tersebut 

maka diperoleh sampel 81 emiten 

dengan sebaran sampel berdasarkan sub 

sektor sebagai berikut: 

Tabel 1 Proporsi Sampel 

 
(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 
 

Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan dua periode penelitian, 

yaitu periode estimasi (estimation 

period) dan periode peristiwa (event 

window). Periode estimasi penelitian 

adalah 150 hari sebelum periode 

peristiwa. Dari 150 hari periode estimasi 

diambil 15 hari terakhir untuk 

selanjutnya akan dilakukan uji beda 

dengan periode peristiwa. 

Sedangkan periode peristiwa 

dalam penelitian ini diambil 7 hari 

sebelum peristiwa dan 7 hari setelah 

tanggal pengumuman hasil electoral 

votes Pemilihan Presiden AS ke-45 pada 

9 November 2016 dengan tujuan untuk 

menghindari adanya confounding event 

seperti seperti corporate action dan 

peristiwa-peristiwa lain yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder sebagai berikut: 

1. Daftar emiten yang terdaftar dalam 

Sub Sektor Properti & Real Estate; 

Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata; serta Sub Sektor Tekstil 

& Garment Bursa Efek Indonesia. 

2. Data clossing price (harga penutupan 

saham) harian emiten selama 158 

hari sebelum, hari H, dan 7 hari 

sesudah pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45. 

3. Data trading volume (volume 

perdagangan) harian emiten selama 

22 hari sebelum, hari H, dan 7 hari 

sesudah pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45. 

4. Data jumlah saham beredar setiap 

emiten yang terdaftar dalam Sub 

Sektor Properti & Real Estate; Sub 

Sektor Restoran, Hotel & Pariwisata; 
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serta Sub Sektor Tekstil & Garment 

Bursa Efek Indonesia. 

Adapun untuk mengukur 

masing-masing variabel sebelum 

dilakukan analisis dalam penelitian ini 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Rata-rata Abnormal Return 

Menurut Hartono (2015:664) 

rata-rata abnormal return semua saham 

dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

    =
∑       

 
   

 
 

Keterangan: 

AARt : Rata-rata abnormal return pada 

periode t 

Ari,t : Abnormal return untuk sekuritas 

i periode t 

k : Jumlah sekuritas yang 

terpengaruh oleh peristiwa 

 

Rata-rata Trading Volume Activity 

Rata-rata TVA seluruh saham 

dalam suatu sektor dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

      =
∑        

   
     

 
 

Keterangan: 

       : Trading volume activity 

sekuritas i periode t 

  : Jumlah sekuritas 

Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dapat dilakukan 

dengan menggunakan dua model analisis, 

yaitu dengan menggunakan statistik 

parameterik paired sample t-test atau 

statistik non parameterik wilcoxon signed 

rank test. Pemilihan kedua model analisis 

tersebut didasarkan pada hasil dari uji 

normalitas data yang akan dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik 

kolmogorov-smirnov test dengan taraf 

signifikansi 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas one sample 

kolmogorov smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5% 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Data Variabel 

Periode Sebelum-Sesudah 

 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 
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Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data Variabel 

Periode Estimasi-Peristiwa 

 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 

Hasil uji normalitas 

menunjukkan hasil mayoritas data 

berdistribusi normal sehingga digunakan 

paired sample t-test, kecuali pada uji 

hipotesis trading volume activity periode 

estimasi-peristiwa Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata yang memiliki data 

TVA tidak berdistribusi normal. Pada uji 

hipotesis ini akan dilakukan dengan 

menggunakan wilcoxon rank test. 

2. Uji Hipotesis 

Tabel 4  Hasil Uji Hipotesis Rata-rata Abnormal 

Return Sebelum dan Sesudah Peristiwa 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 

Hasil uji hipotesis rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa menunjukkan nilai sig (2-

tailed) lebih besar dari 0,05 yang berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara abnormal return antara sebelum 

dan sesudah peristiwa pada ketiga sub 

sektor sampel penelitian. 

Tabel 5  Hasil Uji Hipotesis Rata-rata Abnormal 

Return Periode Estimasi dan Peristiwa 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 

Uji hipotesis rata-rata abnormal 

return periode peristiwa dan 15 hari 

terakhir periode estimasi menunjukkan 

hasil nilai sig (2-tailed) lebih besar dari 

0,05 yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara 

abnormal return antara periode peristiwa 

dan periode estimasi pada ketiga sub 

sektor sampel penelitian. 

Tabel 6  Hasil Uji Hipotesis Rata-rata Trading 

Volume Activity Sebelum dan Sesudah Peristiwa 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 
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Hasil uji hipotesis rata-rata 

trading volume activity sebelum dan 

sesudah peristiwa menunjukkan nilai sig 

(2-tailed) lebih besar dari 0,05 yang 

berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara trading volume activity 

antara sebelum dan sesudah peristiwa 

pada ketiga sub sektor sampel penelitian. 

Tabel 7  Hasil Uji Hipotesis Rata-rata Trading 

Volume Activity Periode Estimasi dan Peristiwa 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 

Uji hipotesis rata-rata trading 

volume activity periode peristiwa dan 15 

hari terakhir periode estimasi yang 

dilakukan dengan menggunakan uji 

paired sample t-test menunjukkan hasil 

nilai sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 

yang berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara trading volume 

activity periode peristiwa dan periode 

estimasi pada Sub Sektor Properti & 

Real Estate dan Sub Sektor Tekstil & 

Garmen. 

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis Rata-rata Trading 

Volume Activity Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata Periode Estimasi dan Peristiwa 

dengan Wilcoxon Signed Test 

 

(Sumber: data diolah peneliti, 2018) 

 

Berbeda dengan keempat hasil 

uji hipotesis sebelumnya. Hasil uji 

hipotesis rata-rata trading volume 

activity periode peristiwa dan 15 hari 

terakhir periode estimasi yang dilakukan 

dengan menggunakan uji wilcoxon 

signed test menunjukkan nilai Asymp. 

sig. (2-tailed) yang lebih kecil dari 0,05 

yang berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara trading volume 

activity periode peristiwa dan periode 

estimasi pada Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata. 

B. Pembahasan 

1. Rata-rata Abnormal Return 

Sebelum dan Sesudah Peristiwa 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang telah dipaparkan pada Tabel 4 

dapat ketahui bahwa rata-rata abnormal 

return saham Sub Sektor Properti & 

Real Estate, Sub Sektor Restoran, Hotel 

& Pariwisata, dan  Sub Sektor Tekstil & 

Garmen memiliki kecenderungan 

pergerakan rata-rata abnormal return 

yang menurun selama beberapa hari di 

sekitar peristiwa  pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45. Kondisi 

ini terjadi diduga karena adanya tingkat 

probabilitas resiko investasi yang tinggi 

pada pemilihan presiden tersebut. 

BEI mencatatkan total 

penjualan bersih (net sell) yang 

dilakukan investor asing selama empat 

hari pada 1 November 2016 sebesar Rp 
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2,01 trilliun terhitung sejak 29 

November 2016 yang menandakan 

sentimen global pada periode tersebut 

(www.kontan.co.id). Nilai abnormal 

return ketiga sub sektor relatif 

mengalami penurunan yang cukup 

signifikan hingga menyentuk titik 

terendah diantara t-1 hingga t+2 

peristiwa. Hal ini menunjukkan adanya 

kekhawatiran investor terkait dengan 

hasil Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Kekhawatiran akan terjadinya 

hal-hal buruk terhadap aktivitas investasi 

investor di Indonesia mengakibatkan 

terjadinya penjualan massal aset saham 

yang mereka miliki. Sehingga 

mengakibatkan terjadinya penurunan 

harga saham perusahaan Sub Sektor 

Properti & Real Estate yang beredar di 

bursa. 

Hasil pengujian hipotesis 

dengan taraf signifikansi 5% 

menunjukkan hasil Sig. (2-tailed) 

abnormal return sebelum dan sesudah 

peristiwa Pemilihan Presiden AS ke-45 

dengan nilai lebih besar dari 5% atau 

0,05 pada ketiga sub sektor. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ditolak yang dapat diartikan dengan 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata abnormal return saham 

ketiga sub sektor pada periode sebelum 

dan sesudah peristiwa pengumuman 

hasil Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Tidak terdapatnya perbedaan 

rata-rata abnormal return yang 

signifikan pada periode sebelum dan 

sesudah peristiwa Pemilihan Presiden 

AS ke-45 dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor pertama adalah 

informasi mengenai peristiwa Pemilihan 

Presiden AS ke-45 dianggap tidak 

memiliki kandungan informasi oleh 

investor. Sehingga investor tidak 

merespon dengan melakukan keputusan 

investasi disekitar periode peristiwa 

guna menghadapi hasil Pemilihan 

Presiden AS tersebut. Meskipun 

terpilihnya Donald Trump telah 

memberikan efek kejutan tersendiri 

dalam perdagangan pada beberapa hari 

setelah pengumuman hasil Pemilihan 

Presiden AS. 

Menurut Samsul (2006:271) 

salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham adalah 

keadaan politik internasional, salah satu 

didalamnya adalah pemilihan presiden 

yang termasuk dalam peristiwa politik. 

Signaling theory berasumsi bahwa suatu 

peristiwa atau pengumuman yang 

mengandung informasi akan memberi 

sinyal bagi investor dalam mengambil 

sebuah keputusan (Hartono, 2010:529). 

Tidak terdapatnya perbedaan rata-rata 
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abnormal return pada periode sebelum 

dan sesudah peristiwa menunjukkan 

bahwa Signaling theory tidak berlaku 

pada abnormal return saham Sub Sektor 

Properti & Real Estate; Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata; serta Sub 

Sektor Tekstil & Garment dalam 

peristiwa Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Faktor kedua yang dapat 

dimungkinkan menjadi penyebab tidak 

terdapatnya perbedaan abnormal return 

adalah anggapan investor bahwa hasil 

pemilihan Presiden AS ke-45 yang 

diumumkan pada 9 November 2016 

tidak akan menimbulkan pengaruh 

terhadap aktivitas investasi mereka pada 

jangka waktu dekat. Karena presiden 

terpilih dalam pemilu tersebut masih 

memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk dilantik dan membentuk 

kebijakan-kebijakan baru yang telah 

dikampanyekannya. Sehingga investor 

lebih memilih untuk mengambil 

tindakan wait and see untuk 

memperhatikan lebih lanjut 

perkembangan reaksi global terhadap 

hasil Pemilihan Presiden AS ke-45. 

2. Rata-rata Abnormal Return Periode 

Estimasi dan Periode  Peristiwa 

Hasil pengujian hipotesis rata-

rata abnormal return pada periode 

estimasi dan peristiwa yang telah 

dipaparkan pada Tabel 5 menunjukkan 

nilai Sig. (2-tailed)  yang lebih besar dari 

0,05, sehingga hipoteis ditolak yang 

dapat diartikan dengan tidak terdapatnya 

perbedaan yang signifikan antara rata-

rata abnormal return pada 15 hari 

terakhir periode estimasi dengan rata-

rata abnormal return pada periode 

peristiwa. Kondisi tersebut 

dimungkinkan terjadi karena informasi 

mengenai Pemilihan Presiden AS ke-45 

tidak memiliki kandungan informasi 

yang kurang kuat. Sehingga tidak dapat 

menggerakkan abnormal return hingga 

membentuk perbedaan yang cukup 

signifikan antara periode estimasi dan 

periode peristiwa. 

Faktor lain yang dimungkinkan 

menjadi penyebab tidak terdapatnya 

perbedaan abnormal return perusahaan 

Sub Sektor Properti & Real Estate; Sub 

Sektor Restoran, Hotel & Pariwisata; 

serta Sub Sektor Tekstil & Garment 

adalah informasi mengenai Pemilihan 

Presiden AS ke-45 yang tersebar luas 

melalui media massa. Sehingga seluruh 

investor telah mengetahui kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi selama 

periode peristiwa dan mengambil 

keputusan investasi jauh hari sebelum 

periode peristiwa. Sehingga tidak 

memunculkan perbedaan rata-rata 

abnormal return pada periode sebelum 
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dan sesudah pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Di lain sisi pasar modal 

Indonesia yang berbentuk setengah kuat 

mengakibatkan terjadinya pembentukan 

keseimbangan harga baru yang relative 

cepat. Sehingga dampak pemilihan 

Presiden AS tidak terlalu signifikan pada 

pasar modal Indonesia. 

3. Rata-rata Trading Volume Activity 

Sebelum dan Sesudah Peristiwa 

Hasil analisis rata-rata trading 

volume activity Sub Sektor Properti & 

Real Estate dan Sub Sektor Tekstil & 

Garmen yang telah dipaparkan 

sebelumnya pada Tabel 6 menunjukkan 

adanya tren pertumbuhan nilai rata-rata 

trading volume activity yang negatif 

selama periode peristiwa. Penurunan 

nilai trading volume activity 

menunjukkan adanya penurunan 

intensitas perdagangan saham kedua sub 

sektor selama periode peristiwa. Kondisi 

ini dimungkinkan dapat terjadi karena 

investor lebih memilih untuk menunggu 

dan mengamati kondisi pasar selama 

event berlangsung. 

Berbeda dengan kedua sub sektor 

sebelumnya. Pada Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata terjadi kenaikan rata-

rata trading volume activity selama 

periode peristiwa sehingga menghasilkan 

tren pertumbuhan nilai rata-rata trading 

volume activity yang positif. Kondisi ini 

dimungkinkan terjadi karena 

peningkatan keputusan penjulan aset 

saham Sub Sektor Properti dan Real 

Estate yang dimiliki investor akibat 

sentimen negatif investor terhadap 

investasi mereka di masa yang akan 

datang setelah terpilihnya Donald Trump 

sebagai Presiden AS ke-45. 

Donald Trump merupakan sosok 

kandidat presiden AS yang sangat 

sensasional pada perhelatan Pemilihan 

Presiden AS ke-45. Sejak memulai 

kampanye  Kemenangan Donald Trump 

yang bersifat shock effect dan sentimen 

negatif investor atas kemenangan 

tersebut mengakibatkan timbulnya sikap 

heuristic dimana investor melakukan 

pengambilan keputusan dengan terlalu 

tergesa-gesa dan cepat tanpa melakukan 

analisis secara lebih mendalam 

mengakibatkan terjadinya lonjakan 

aktifitas perdagangan saham yang 

tercermin dari peningkatan nilai TVA 

pada periode setelah pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45. 

Peningkatan jumlah saham yang 

diperdagangkan akibat dari kegelisahan 

investor atas suatu peristiwa dapat 

memicu terjadinya penurunan harga 

saham terkait. Kondisi ini sejalan dengan 

terwujudnya penurunan abnormal return 

pada saham Sub Sektor Properti dan 
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Real Estate yang telah dipaparkan 

sebelumnya. 

Trading volume activity ketiga 

sub sektor mulai menunjukkan 

penurunan nilai secara bertahap pada 

akhir periode peristiwa. Kondisi ini 

dapat dimungkinkan terjadi sebagai 

wujud keputusan investor dimana 

mereka memilih untuk menunggu (wait 

and see) pergerakan aset keungan yang 

dimilikinya. 

Reaksi pasar yang tercermin 

dalam penurunan TVA pada periode 

peristiwa mencerminkan adanya 

pengaruh domino effect pemilihan 

presiden AS terhadap keputusan 

investasi yang diambil oleh investor di 

Indonesia. Penurunan TVA 

menunjukkan pengambilan kebijakan 

konservatif (wait and see) oleh investor 

dalam menghadapi peristiwa pemilihan 

presiden AS.  

Hasil uji hipotesis rata trading 

volume activity pada ketiga sub sektor 

menunjukkan hasil nilai yang lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga 

dalam uji hipotesis ini, hipotesis ditolak 

yang berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara rata trading 

volume activity sebelum peristiwa 

pengumuman hasil Pemilihan Presiden 

AS ke-45 dengan rata trading volume 

activity setelah terjadinya peristiwa 

tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang 

dapat dimungkinkan menyebabkan 

terjadinya kondisi ini. Pertama adalah 

informasi atas peristiwa Pemilihan 

Presiden AS ke-45 tidak bermuatan 

informasi. Sehingga investor dari ketiga 

sub sektor sampel penelitian tidak 

merespon peristiwa Pemilihan Presiden 

AS ke-45 yang berakibat pada tidak 

terpengaruhnya aktivitas perdagangan 

saham di pasar modal. 

Faktor kedua adalah investor 

cenderung menunggu dan mengamati 

(wait and see) bagaimana kondisi pasar 

selama terjadinya peristiwa. Sehingga 

investor tetap melakukan transaksi 

dengan intensitas normal sembari 

menunggu hingga pasar kembali ke 

kondisi normal untuk melakukan 

kegiatan investasi. Perekonomian 

Indonesia yang relatif stabil juga 

mengambil andil yang cukup besar 

dalam memberikan keyakinan kepada 

investor pasar modal, sehingga tidak 

terdapat market overreact atau reaksi 

berlebihan pada peristiwa pengumuman 

hasil pemilihan Presiden AS ke-45 yang 

merupakan efek kejutan (shock effect) 

dengan kemenangan yang berpihak 

kepada Donald Trump. 
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4. Rata-rata Trading Volume Activity 

Periode Estimasi dan Periode 

Peristiwa 

4.1. Sub Sektor Properti & Real 

Estate dan Sub Sektor Tekstil & 

Garment 

Nilai Sig. (2-tailed) kedua sub 

sektor yang berada diatas taraf 

signifikansi 0,05 dapat disimpulkan 

dengan hipotesis ditolak atau dapat 

diartikan sebagai tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-

rata trading volume Sub Sektor Properti 

& Real Estate dan Sub Sektor Tekstil & 

Garmen pada 15 hari terakhir periode 

estimasi dengan rata-rata trading volume 

activity Sub Sektor Properti & Real 

Estate dan Sub Sektor Tekstil & Garmen 

pada periode peristiwa. 

Tidak terdapatnya perbedaan 

yang signifikan pada rata-rata trading 

volume periode estimasi dan periode 

peristiwa dimungkinkan terjadi karena 

adanya keyakinan di mata investor 

bahwa hasil Pemilihan Presiden AS tidak 

akan memberikan dampak secara 

langsung dalam waktu dekat. Karena 

masih terdapat tenggang waktu yang 

cukup lama bagi presiden terpilih untuk 

menduduki jabatan dan mulai 

menerapkan kebijakan-kebijakan 

barunya. Sehingga investor tidak 

merespon secara berlebihan dan tergesa-

gesa mengambil keputusan investasi 

dalam menghadap peristiwa ini. 

Disisi lain, tidak terdapatnya 

perbedaan yang signifikan pada rata-rata 

trading volume periode estimasi dan 

periode peristiwa dimungkinkan terjadi 

karena perilaku net sell yang dilakukan 

oleh investor asing disekitar periode 

peristiwa tidak menimbulkan efek 

perubahan nilai TVA yang besar selama 

periode peristiwa. Sehingga perbedaan 

antara TVA periode estimasi dan periode 

peristiwa terjadi dengan tidak signifikan. 

4.2.  Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata  

Pada uji hipotesis ini diperoleh 

hasil Aymp. Sig. (2-tailed) dengan nilai 

0,041. Nilai yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa 

pada pengujian hipotesis ini hipotesis 

diterima. 

Diterimanya hipotesis dapat 

disimpulkan dengan terdapat perbedaan 

yang signifikan rata-rata trading volume 

activity saham Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata pada 15 hari terakhir 

periode estimasi dengan rata-rata trading 

volume activity saham Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata pada 

periode peristiwa. Kondisi ini 

dimungkinkan terjadi karena adanya 

kekhawatiran investor Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata terhadap 

ketidakpastian situasi pada pasar modal. 

Investor lebih memilih menjual 

saham-sahamnya guna menghindari 
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spekulasi yang berlebih atas 

kelangsungan investasi mereka di masa 

yang akan datang. Sehingga terjadi 

peningkatan rata-rata trading volume 

activity saham Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata pada periode 

peristiwa. 

Kondisi puncak rata-rata 

trading volume activity Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata pada 

periode peristiwa terjadi pada 2 hari 

setelah peristiwa pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45 dengan 

kemenangan berada pada pihak Donald 

Trump. Pada fase ini peningkatan rata-

rata trading volume activity dimulai pada 

sehari setalah peristiwa. Rata-rata 

trading volume activity mengalami 

peningkatan dengan diiringi terjadinya 

penurunan nilai rata-rata abnormal 

return hingga mencapai titik negatif 

pada 2 hari setelah pengumuman hasil 

pemilu AS ke-45. Kondisi ini 

dimungkinkan terjadi akibat efek kejutan 

(shock effect) terkait kemenangan 

Donald trump yang kurang diantisipasi 

oleh sebagian besar investor. 

Shock effect yang terjadi pasca 

pengumuman hasil pemilihan presiden 

AS memicu penjualan saham secara 

besar-besaran oleh investor Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata. Kondisi 

tersebut diperkuat dengan penjualan 

bersih (net sell) saham yang dilakukan 

oleh investor asing selama periode 

peristiwa berlangsung. Investor asing di 

Indonesia memiliki kepemilikan saham 

mencapai 60% dari keseleruhan saham 

yang beredar di Bursa Efek Indonesia 

(finance.detik.com). BEI mencatat 

pembukuan penjualan bersih (set sell) 

yang dilakukan investor asing senilai Rp 

341,1 milliar pada 9 November 2016 

(www.kontan.co.id). Tingginya 

intensitas penjualan saham  Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata 

mengakibatkan penurunan harga saham 

yang berakibat pada perolehan investasi 

yang tidak sesuai dengan ekspektasi 

harus dihadapi oleh investor. 

Informasi terkait dengan 

peristiwa pemilihan presiden AS ke-45 

merupakan salah satu bentuk informasi 

yang dapat mempengaruhi pasar. 

Peristiwa pemilihan presiden AS ke-45 

mampu menimbulkan domino effect 

pada pasar modal negara-negara lain 

yang memiliki hubungan dengan 

Amerika Serikat. Domino effect adalah 

teori yang berspekulasi sesuatu yang 

terjadi di suatu negara akan 

menimbulkan pengaruh yang serupa 

pada negara lain di sekitarnya. Pemilihan 

presiden AS tidak hanya menimbulkan 

pengaruh pada sentimen pasar yang 

negatif selama periode peristiwa di pasar 
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modal AS saja. Melainkan secara global 

pasar modal di negara-negara di seluruh 

dunia turut merespon akan keberadaan 

peristiwa ini. Ikut terpengaruhnya pasar 

modal negara-negara di luar AS akibat 

peristiwa pemilihan presiden AS ke-45 

merupakan salah satu bentuk domino 

effect yang timbul melalui financial 

channel. 

Sygnaling theory menyatakan 

bahwa peristiwa dan informasi yang 

beredar pada pasar merupakan sinyal 

bagi investor untuk merespon dengan 

melakukan kebijakan investasi mereka 

dalam menghadapi peristiwa yang 

terjadi. Kondisi TVA saham Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata yang 

meningkat pada periode peristiwa 

pemilihan Presiden AS ke-45 sesuai 

dengan teori tersebut dimana 

ditunjukkan dengan TVA yang tinggi 

sebagai dampak dari tingginya intensitas 

pengambilan keputusan penjualan yang 

dilakukan oleh investor Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata dalam 

merespon hasil pemilihan presiden 

Amerika Serikat ke-45. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

a. Terdapat reaksi pasar terhadap 

peristiwa pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45 pada 

Sub Sektor Properti & Real Estate; 

Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata; serta Sub Sektor Tekstil & 

Garment. Adanya reaksi pasar ini 

tampak dari terjadinya fluktuasi rata-

rata abnormal return dan rata-rata 

trading volume activity baik pada 

periode estimasi maupun periode 

peristiwa. Keberadaan reaksi pasar 

tersebut merupakan salah satu bentuk 

domino effect atas peristiwa politik 

yang terjadi di AS terhadap pasar 

modal yang berada di Indonesia. 

b. Tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return dan rata-rata trading 

volume activity yang signifikan antara 

periode sebelum peristiwa 

pengumuman hasil Pemilihan Presiden 

AS ke-4. Kondisi ini diduga terjadi 

karena peristiwa pengumuman hasil 

Pemilihan Presiden AS ke-45 tidak 

memiliki kandungan informasi yang 

cukup kuat untuk mendorong investor 

melakukan keputusan investasi dalam 

intensitas yang lebih tinggi dari 

biasanya  yang dapat memicu 

terjadinya perbedaan rata-rata 

abnormal return dan rata-rata trading 

vomume activity pada periode sebelum 

dan sesudah peristiwa. 

c. Tidak terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan 

antara 15 hari terakhir periode 

estimasi dan rata-rata abnormal return 
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periode periode peristiwa. Kondisi 

serupa juga terjadi pada hasil uji 

hipotesis rata-rata trading volume 

activity, dua dari ketiga sub sektor 

yang diteliti yakni Sub Sektor Properti 

& Real Estate dan Sub Sektor Tekstil 

& Garment tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan pada rata-

rata trading volume activity saham 

kedua sektor antara 15 hari sebelum 

periode peristiwa dan periode 

peristiwa Pemilihan Presiden AS ke-

45. Kondisi ini terjadi dimungkinkan 

karena adanya keyakinan di mata 

investor bahwa hasil Pemilihan 

Presiden AS tidak akan memberikan 

dampak secara langsung dalam waktu 

dekat. 

d. Terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata trading volume activity 

saham Sub Sektor Restoran, Hotel & 

Pariwisata pada 15 hari terakhir 

periode estimasi dengan rata-rata 

trading volume activity pada periode 

peristiwa. Kondisi ini menggambarkan 

terjadinya domino effect atas peristiwa 

Pemilihan Presiden AS ke-45 terhadap 

transaksi keuangan yang terjadi di 

Pasar Modal Indonesia. Sentimen 

negatif investor Sub Sektor Restoran, 

Hotel & Pariwisata selama periode 

peristiwa Pemilihan Presiden AS ke-

45 memicu timbulnya penjualan aset 

investasi yang mereka miliki sebagai 

bentuk kekhawatiran investor Sub 

Sektor Restoran, Hotel & Pariwisata 

terhadap ketidakpastian 

keberlangsungan aset investasi mereka 

di masa yang akan datang. Perbedaan 

yang signifikan diduga turut didukung 

oleh munculnya sikap net sell yang 

dilakukan investor asing selama 

periode peristiwa. Sehingga 

meningkatkan TVA Sub Sektor 

Restoran, Hotel & Pariwisata secara 

signifikan pada periode peristiwa. 

2. Saran 

Investor diharapkan lebih 

memperhatikan keberadaan peristiwa-

peristiwa tertentu dalam melakukan 

kegiatan investasi. Peristiwa-peristiwa 

seperti agenda politik dapat 

menimbulkan terciptanya anomali 

pada pasar modal. Anomali pada pasar 

modal dapat membawa peluang 

sekaligus ancaman bagi kegiatan 

investasi. Sehingga diperlukan 

pengambilan keputusan investasi yang 

tepat dari investor guna memanfaatkan 

peluang dari anomali pasar guna 

mendapatkan abnormal return sembari 

meminimalkan resiko investasi yang 

muncul karena keberadaan anomali 

tersebut. 
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Abstract: The purpose of this studies are to determine the effect of financial distress to 

earnings management in conventional bank that listed on BEI 2015 and the effect of 

firm size to earnings management in conventional bank that listed on BEI 2015. This 

research is causality. Sampling techniques using a purposive sampling with certain 

criteria to produce 39 conventional bank that listed on BEI. The result showed that 

financial distress has a positive effect on earnings management and firm size has no 

effect in earnings management. 

Keywords: Earnings Management, Financial Distress, Firm Size 

 

Tahun 2015 merupakan tahun 

mulai dijalankannya kesepakatan antara 

Indonesia dengan negara anggota 

ASEAN lainnya. MEA menyentuh 

seluruh lapisan perindustrian tak 

terkecuali industri perbankan. Meskipun 

sesungguhnya MEA untuk sektor 

perbankan dimulai tahun 2020, namun 

MEA 2015 ini harus dijadikan masa 

pembenahan diri perbankan nasional 

hingga kurun waktu 5 tahun ke depan 

agar dapat memiliki daya saing dengan 

bank-bank regional asing 

(kompasiana.com, 2015). Hal ini 

membuat bank-bank Indonesia bersaing 

agar dapat membuka cabang di luar 

negeri. Banyak hal yang dilakukan bank 

agar dapat memperoleh predikat baik, 

termasuk melakukan praktik manajemen 

laba. 

Pada dasarnya laporan keuangan 

merupakan sumber informasi stakeholder 

untuk membuat keputusan ekonomi. 

Apabila informasi mengenai perusahaan 

dapat dipermainkan maka keputusan 

ekonomi yang dibuat stakeholder pun 

diragukan kebenarannya atau dengan kata 

lain keputusan stakeholder ditentukan 

oleh kebenaran informasi yang 

diterimanya sehingga apabila dasar yang 

dipakai salah maka keputusan yang 

dibuatnya pun menjadi ikut salah. Alasan 

inilah yang membuat mengapa 

manajemen laba sebagai permasalahan 

yang harus diselesaikan meski bukan hal 

yang mudah untuk dilakukan. 

mailto:daranurmalia7@gmail.com
mailto:lulu.nurul.fe@um.ac.id
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Penelitian ini meneliti pengaruh 

financial distress dan ukuran perusahaan. 

Kondisi kesehatan beberapa perbankan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

masih dalam keadaan kurang sehat 

bahkan tidak sehat. Adam S.Koch (2002), 

dalam Ariesanti (2015) mengemukakan 

bahwa perilaku earnings management 

meningkat seiring meningkatkannya 

financial distress perusahaan. 

Ukuran perusahaan juga 

merupakan variabel yang mempunyai 

hubungan dengan manajemen laba. 

Menurut Agustia (2013) Perusahaan 

besar cenderung akan memerlukan dana 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang lebih kecil. Namun 

berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arifin & Destriana (2016) 

bahwa ukuran perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba. 

Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui (1) kondisi manajemen laba, 

financial distress, dan ukuran perusahaan 

pada bank konvensional yang terdaftar di 

BEI tahun 2015, (2) pengaruh financial 

distress terhadap manajemen laba pada 

bank konvensional yang terdaftar di BEI 

tahun 2015, (3) pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba 

pada bank konvensional yang terdaftar di 

BEI tahun 2015. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

hubungan kausalitas yang menanyakan 

hubungan sebab akibat terbentuk dari 

variabel independen sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen sebagai 

variabel yang dipengaruhi. Selain itu 

penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

dengan menganalisis laporan keuangan 

perusahaan perbankan untuk menghitung 

indikator yang diukur. 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2015 dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Variabel dalam 

penelitian ini meliputi dua variable 

independen yaitu, financial distress dan 

ukuran perusahaan serta variabel 

dependennya manajemen laba. 

Penarikan sampel dilakukan 

berdasarkan metode purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak 

dijadikan sampel (Noor, 2011:155). 

Sampel yang diambil adalah Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di BEI tahun 

2015. 

Penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif yaitu statistika yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendiskripsikan atau 
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menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya. 

Penelitian ini menggunakan 

analisis data uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

variabel penelitian memiliki distribusi 

normal atau tidak, uji multikolineritas 

yang dilakukan dengan menghitung 

koefisien korelasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien 

korelasi antar variabel bebas, dan uji 

heteroskedastisitas yang dilakukan untuk 

menguji adanya ketidaksamaan varians 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. 

  Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan 

antar variabel terikat dan bebas. Penelitian 

ini menggunakan uji t untuk menguji 

secara parsial masing-masing variabel. Uji 

ini digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. 

HASIL 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data keuangan 39 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015. Data 

keuangan ini diperoleh dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan 

masing-masing bank yang menjadi 

sampel penelitian ini kemudian diolah 

untuk menentukan hasil variabel yang 

diteliti. 

Setelah data diolah menggunakan 

program SPSS versi 16.0, maka 

didapatkan hasil sebagaimana Tabel 2. 

Sesuai Tabel 2 tersebut maka 

model persamaan regresi dengan melihat 

besaran nilai beta pada kolom 

unstandardized coeffiicients, sebagai 

berikut. 

Y = 0,296 – 0,031X1 – 0,005X2 + e 

Uji Hipotesis 

Sesuai hasil persamaan regresi di atas 

maka dapat dikemukakan uji hipotesis 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .296 .124  2.388 .022 

Financial Distress -.031 .014 -.336 -2.144 .039 

Ukuran Perusahaan -.005 .005 -.134 -.858 .397 

Dependent Variable: Manajemen Laba    

R = 0,384  F = 3,104     

R
2
 = 0,147  Sig. F = 0,057    
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terkait pengaruh financial distress dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba, sebagai berikut. 

1. Pengaruh Financial Distress terhadap 

Manajemen Laba 

Berdasarkan persamaan model regresi 

tersebut didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,039 atau lebih kecil dari 

0,05, yang berarti H0 ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa financial distress 

memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Artinya 

semakin rendah nilai Z-Score 

perusahaan maka meningkatkan upaya 

perusahaan melakukan manajemen 

laba. Jika dilihat dari besarnya 

koefisien regresi sebesar -0,031, hal 

ini dapat diinterpretasikan bahwa jika 

Z-Score (X1) naik sebesar 1% maka 

discretionary accruals (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar 3,1%. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba  

Berdasarkan persamaan model regresi 

tersebut didapatkan nilai signifikan 

sebesar 0,397 atau lebih besar dari 

0,05, yang berarti H0 diterima. Hal ini 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap upaya perusahaan 

melakukan manajemen laba. Artinya 

perusahaan dengan total aktiva tinggi 

atau total aktiva rendah tetap 

berpotensi untuk melakukan 

manajemen laba. Jika dilihat dari 

besarnya koefisien regresi sebesar -

0,005, hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa jika total aktiva (X2) naik atau 

turun sebesar 1% maka discretionary 

accruals (Y) tetap dalam keadaan 

konstan atau bernilai nol. 

PEMBAHASAN 

Kondisi Manajemen Laba pada Bank 

Konvensional Tahun 2015 

Bank Konvensional tahun 2015 

cenderung menggunakan metode 

discretionary accruals dalam 

mempengaruhi labanya, karena adanya 

campur tangan atau kebijakan 

manajemen dalam penentuan labanya. 

Hal ini terlihat karena nilai discretionary 

accruals (DA) Bank Konvensional yang 

lebih dominan dibandingkan nilai 

nondiscretionary accruals (NDA) nya. 

Sebagian besar Bank 

Konvensional yang menjadi sampel 

penelitian memiliki nilai discretionary 

accruals rendah yaitu sebanyak 23 bank. 

Bank yang memiliki discretionary 

accruals tergolong sedang sebanyak 11 

bank. Dan sisanya bank yang memiliki 

discretionary accruals tinggi yaitu hanya 

5 Bank Konvensional yang menjadi 

sampel penelitian. Bank Konvensional 

yang memiliki nilai manajemen laba 

tertinggi yaitu Bank J- Trust Indonesia 
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Tbk. Sedangkan bank yang memiliki 

nilai manajemen laba terendah yaitu 

Bank MNC Internasional Tbk. 

Bank Konvensional yang 

memiliki nilai manajemen laba tertinggi 

yaitu Bank J Trust Indonesia Tbk, bank 

ini juga memiliki discretionary accruals 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

discretionary accruals tahun 

sebelumnya. Artinya bank ini melakukan 

strategi peningkatan laba. Peningkatan 

laba ini dilakukan dengan beragam 

teknik, mulai dari penundaan pelaporan 

biaya-biaya periode tahun berjalan ke 

periode mendatang, pemilihan metode 

akuntansi yang dapat memaksimalkan 

laba, sampai dengan meningkatkan 

jumlah penjualan dan produksi. Strategi 

peningkatan laba ini biasa dilakukan 

oleh perusahaan yang akan melakukan 

IPO agar mendapat kepercayaan dari 

investor. Hampir semua perusahaan go 

publik meningkatkan laba dengan tujuan 

menjaga kinerja saham mereka 

(Sulistiawan, dkk, 2011:42). 

Sedangkan bank yang memiliki 

nilai manajemen laba terendah yaitu 

Bank MNC Internasional Tbk, bank ini 

juga memiliki discretionary accruals 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 

discretionary accruals tahun 

sebelumnya. Artinya bank ini melakukan 

strategi penurunan laba. Penurunan laba 

ini secara praktis dilakukan dengan 

motivasi perpajakan dan politis. Agar 

nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu 

tinggi, manajer cenderung menurunkan 

laba periode tahun berjalan, baik melalui 

penghapusan aset tetap maupun melalui 

pengakuan biaya-biaya periode 

mendatang ke periode tahun berjalan. 

Hal ini juga dilakukan untuk motivasi 

politis. Agar tidak menjadi pusat 

perhatian yang akan menimbulkan biaya 

politis yang tinggi, manajer sering kali 

memilih untuk melaporkan laba yang 

rendah dari laba yang seharusnya 

dilaporkan (Sulistiawan, dkk, 2011:42). 

Kondisi Financial Distress pada Bank 

Konvensional Tahun 2015 

Kebangkrutan biasanya diartikan dengan 

kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan untuk 

menghasilkan laba dan kegagalan dalam 

membayar kewajiban. Kebangkrutan 

kemungkinan besar akan naik seiring 

dengan makin besarnya jumlah utang 

yang dimiliki suatu perusahaan dalam 

struktur modalnya (Brigham dan 

Houston, 2014: 182). Kondisi financial 

distress pada Bank Konvensional yang 

menjadi sampel penelitian setelah 

dianalisis berdasarkan kategori cut off 

dinyatakan dalam keadaan sehat semua. 

Hutang yang dimiliki Bank 
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Konvensional tahun 2015 juga relatif 

kecil. 

Kondisi financial distress yang 

baik ini menandakan bahwa kinerja 

Bank Konvensional 2015 juga dalam 

keadaan baik. Sebagian besar Bank 

Konvensional tahun 2015 memiliki nilai 

Z di atas rata-rata bahkan melampau 

jauh batas cut off yang telah ditentukan. 

Kondisi perbankan yang baik ini 

merupakan perwujudan kesiapan 

perbankan dalam menghadap MEA. 

Dalam menghadapi MEA, perbankan 

Indonesia harus memiliki daya saing 

(competitive advantage) yang komparatif 

dan tidak mudah ditiru oleh para 

kompetitor sehingga menghasilkan 

kinerja terbaik yang berkesinambungan. 

Oleh karena itu, perlu mengelaborasi 

seluruh kompetensi yang dimilikinya, 

mengkompilir kelemahan, melihat 

kesempatan maupun ancaman 

(medanbisnisdaily.com, 2015). 

Kondisi Ukuran Perusahaan pada 

Bank Konvensional Tahun 2015 

Sebagian besar Bank Konvensional 

tergolong perusahaan kecil. Bank yang 

memiliki total aset terbesar yaitu Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan bank 

yang memiliki total aset paling kecil 

yaitu Bank Mitraniaga Tbk. 

Tahun 2015 merupakan tahun di 

mana Indonesia memasuki persangingan 

MEA begitu juga perbankan, memiliki 

peranan yang sangat penting dalam 

persaingan MEA ini. Sektor perbankan 

Indonesia harus siap untuk itu. 

Karenanya, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) perlu merancang peta jalan 

atau roadmap perbankan Indonesia. 

Adapun pembuatan roadmap tersebut 

secara terperinci dapat berupa arah yang 

lebih jelas dalam hal konsolidasi 

perbankan dalam negeri, guna 

memperbesar size suatu bank, baik 

secara alami maupun secara market 

driven (Magazine Wordpress, 2015). 

Perbankan memperbesar size nya 

dengan menambah total aset yang 

dimiliki, jumlah penjualan, ataupun 

kapitalisasi pasar. 

Bank Mandiri Tbk menduduki 

peringkat pertama dengan total aset 

paling tinggi yaitu sebesar Rp 910 

miliar. Bank ini memiliki total aset yang 

lebih tinggi dibanding tahun 

sebelumnya. Total aset yang meningkat 

ini disebabkan karena penyaluran kredit 

yang diberikan meningkat dibandingkan 

tahun lalu. Pada triwulan kedua tahun 

2015, Bank Mandiri telah menyalurkan 

kredit sebesar Rp 106,5 triliun ke sektor 

industri pengolahan. Sementara itu, 

kredit yang disalurkan ke sektor 

perdagangan, restoran dan hotel 

mencapai Rp 92,3 triliun, tumbuh 10,3% 
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dibandingkan Juni 2014 yang sebesar Rp 

83,6 triliun (marketeers.com, 2015). 

Pengaruh Financial Distress terhadap 

Manajemen Laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

financial distress yang dihitung 

menggunakan Z-Score Modifikasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Artinya, semakin 

rendah nilai Z-Score maka menunjukkan 

semakin besarnya upaya perusahaan 

melakukan manajemen laba. Nilai Z-

Score yang rendah menunjukkan potensi 

kesulitan keuangan. Hal itu dapat 

menjadi informasi buruk bagi investor, 

sehingga manajer perusahaan melakukan 

tindakan yang berupa manajemen laba 

agar selalu memberikan signal baik 

kepada investor. 

Bentuk dari peningkatan laba 

mulai dari menunda pelaporan biaya-

biaya periode tahun berjalan ke periode 

mendatang, pemilihan metode akuntansi 

yang dapat memaksimalkan laba, sampai 

dengan meningkatkan jumlah penjualan 

dan produksi (Sulistiawan dkk, 2011: 

42). Seperti halnya Bank Mega Tbk, 

Bank Maspion Indonesia Tbk, dan Bank 

of India Indonesia Tbk yang melakukan 

strategi peningkatan laba. 

Karakteristik perbankan sebagai 

penyalur dana yang cenderung memiliki 

kewajiban lancar yang lebih tinggi 

dibandingkan aset lancar. Ketika jumlah 

utang lancar melebihi aset lancar yang 

dimiliki perusahaan selama tahun 

berjalan menyebabkan perusahaan tidak 

mampu untuk menutupi utang yang 

besar dan perusahaan akan cenderung 

melakukan manajemen laba dengan 

meningkatkan laba (Gunawan dkk, 2014, 

dalam Ariesanti, 2015). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ghazali, 

dkk (2015) yang meneliti perusahaan 

terbaik pada Bursa Malaysia tahun 2010-

2012 mengatakan bahwa financial 

distress berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hubungan antara 

financial distress dan manajemen laba 

adalah hubungan yang negatif. Dengan 

kata lain, manajer perusahaan akan 

melakukan manajemen laba ketika 

perusahaan dalam keadaan sehat dan 

ketika laba perusahaan tinggi. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Manajemen Laba 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Artinya 

ukuran perusahaan tidak menjadi 

indikasi sebuah perusahaan melakukan 

praktik manajemen laba. Perusahaan 

besar maupun perusahaan kecil tetap 

berpotensi melakukan manajemen laba. 

Manajemen laba lebih terpengaruh oleh 
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faktor atau informasi lain misalnya saja 

corporate governance atau rasio-rasio 

lain yang juga mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Hal tersebut menjadikan 

manajer pada Bank Konvensional tidak 

terpengaruh oleh besar kecilnya 

perusahaan dalam melakukan praktik 

manajemen laba namun lebih berfokus 

pada kinerja perusahaan agar selalu 

memberikan informasi yang baik bagi 

investor. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Veronica 

(2015) yang mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan dengan manajemen laba yang 

dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. 

Penelitian lain yang sesuai yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 

(2015) yang mengatakan bahwa ukuran 

perusahan belum tentu dapat 

memperkecil kemungkinan terjadinya 

manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifin dan Destriana 

(2016) juga mengatakan hal yang serupa 

bahwa besar kecilnya ukuran suatu 

perusahaan tidak menjadi indikasi suatu 

perusahaan melakukan praktik 

manajemen laba. Artinya baik itu 

perusahaan besar maupun perusahaan 

kecil tetap berpeluang dalam melakukan 

manajemen laba. 

Sesuai dengan motivasi utang 

dalam Sulistiawan, dkk (2011:32), agar 

kreditor mau mengiventasikan dananya 

pada perusahaan, tentunya manajer harus 

menunjukkan performa yang baik dari 

perusahaannya, perilaku kreatif seperti 

manajemen laba dari manajer pun 

seringkali muncul untuk menampilkan 

performa yang baik. Fenomena ini 

sebenarnya dilakukan bukan hanya pada 

perusahaan besar, tetapi juga oleh 

perusahaan kecil, bahkan individu. 

Ketika seseorang ingin meminjam uang 

di bank, maka orang tersebut harus 

menyajikan jumlah penghasilan yang 

cenderung meningkat dari yang 

sebesarnya, dalam kasus ini pun, 

perilaku perusahaan juga sama dengan 

perilaku individual. 

Selain itu, fungsi utama bank 

adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat untuk 

berbagai tujuan atau sebagai perantara di 

bidang keuangan (Budisantoso dan 

Nuritomo, 2014: 9). Artinya, bank 

sebagai intermediasi atau perantara 

antara kreditur dan debitur. Secara lebih 

spesifik bank dapat berfungsi sebagai 

agent of trust, agent of development, dan 

agent of service. Oleh karena itu bank 

harus menampilkan performa atau 

kinerja yang baik. 
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Namun, hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sutikno (2014) yang mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Ukuran 

perusahaan merupakan variabel penduga 

yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan variabel pengungkap 

laporan keuangan tahunan perusahaan. 

Perusahaan yang berukuran besar 

biasanya memiliki peran sebagai 

pemegang kepentingan yang lebih luas. 

Hal ini membuat berbagai kebijakan 

perusahaan besar akan memberikan 

dampak yang besar terhadap 

kepentingan publik dibantingkan 

perusahaan kecil. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Anwar dan Anugrah 

(2015) juga berpendapat bahwa variabel 

ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan jumlah aset dan penjualan 

mempunyai pengaruh terhadap 

terjadinya manajemen laba. 

Penelitian ini juga tidak sejalan 

dengan pendapat Sulistiawan (2011:36) 

yang mengatakan bahwa perusahaan 

besar yang bidang usahanya banyak 

menyentuh masyarakat luas, cenderung 

melakukan kreativitas akuntansi untuk 

menyajikan laba yang lebih rendah untuk 

mengurangi biaya politis perusahaan. 

Pendapat lain yang sesuai yaitu Moses 

(1997) dalam Gunawan (2015) yang 

mengemukakan bahwa perusahaan yang 

lebih besar memiliki dorongan yang 

lebih besar untuk melakukan perataan 

laba (salah satu bentuk manajemen laba) 

dibandingkan dengan perusahaan kecil, 

karena memiliki biaya politik lebih 

besar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut (1) Financial distress 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba pada Bank 

Konvensional yang terdaftar di BEI 

tahun 2015. (2) Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada Bank Konvensional yang terdaftar 

di BEI tahun 2015. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka 

peneliti mengusulkan beberapa saran 

antara lain (1) Bagi bank, kedepannya 

untuk meningkatkan kinerja yang lebih 

baik. Meskipun semua bank yang 

menjadi sampel dalam keadaan sehat, 

tetapi masih ada beberapa bank yang 

mengalami kerugian. Jika kerugian ini 

dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan 

bank tersebut akan mengalami distress. 

(2) Bagi nasabah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi 
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yang bermanfaat sebagai pertimbangan 

sebelum melakukan kegiatan investasi 

dan pinjaman. (3) Bagi peneliti 

selanjutnya, agar menambah periode 

penelitian dan variabel lain yang dapat 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Serta menggunakan metode lain dalam 

menilai manajemen laba, financial 

distress ataupun ukuran perusahaan agar 

dapat diketahui hasilnya apakah sama 

dengan penelitian ini jika menggunakan 

metode yang bervariasi. 
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PENGARUH MONTH OF THE YEAR EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM  

(Studi pada Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia  

Periode 2013-2017) 

 

Faula Arina 

faularina22@gmail.com 

Fadia Zen, S.E., M.M. 

fadia.zen.fe@um.ac.id  

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 

 

Abstract: Month of the year effect is one of the part from calendar anomaly which 

happens because of higher return level in a month or a few months compared to any 

other months. Investor needs of liquidity level on stocks can change from month to 

month in a year. This can be interpreted that Investors interest in stock trading activity 

which experiences changes in every month will affect return level that will be achieved 

by investor in the future. This research is a simple regression model using GARCH 

method. GARCH method is used when there is a variance error which value depends on 

squared error terms for some previous years. Before using GARCH method, there are 

some tests that should be done that is stationary test, autocorrelation test, and 

heterokedasticity test. The sample that used in this research is JKSE stock code 2013 to 

2017. The result of calculation and analysis shows that month of the year effect 

significantly influence  stock return. Significant result happens on March and June, 

whereas on January, February, April, May, July, August, September, October, 

November, and December do not significantly influence stock return.  

Keywords: month of the year effect, stock return, JKSE 

 

Investasi di pasar modal pada 

saat ini telah menjadi suatu alternatif 

investasi yang semakin digemari oleh 

masyarakat karena pasar modal memiliki 

instrumen investasi yang beragam yang 

masing-masing memiliki keunggulan 

tersendiri. Investasi pada pada pasar 

modal memang memiliki risiko yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan risiko 

yang ada pada produk investasi 

perbankan. Sesuai dengan konsep high 

risk high return, maka semakin tinggi 

risiko (risk) semakin tinggi pula 

pengembaliannya (return) yang akan di 

dapatkan. Hal ini yang membuat 

investasi pada pasar modal mampu 

memberikan tingkat pengembalian yang 

tidak terbatas sehingga dianggap 

memiliki suatu keunggulan.  Pasar 

modal berperan penting pada kondisi 

mailto:faularina22@gmail.com
mailto:fadia.zen.fe@um.ac.id
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perekonomian negara, fluktuasi harga 

saham akan mempengaruhi kondisi 

perekonomian negara. Penting bagi 

investor untuk menilai kondisi 

perekonomian untuk mendapatkan 

keuntungan investasi di pasar modal. 

Kondisi perekonomian yang baik dan 

stabil merupakan cerminan dari 

ekspektasi kondisi perekonomian di 

masa depan. Begitu pula dengan harga 

saham merupakan cerminan cash flow 

suatu perusahaan. Salah satu indikator 

untuk mengetahui kondisi dan 

pergerakan pasar modal yaitu indeks 

harga saham.  

Pasar modal memegang peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia, 

dimana nilai Indeks Harga Saham 

Gabungan dapat menjadi leading 

indicator economic pada suatu negara. 

Pergerakan indeks sangat dipengaruhi 

oleh ekspektasi investor atas kondisi 

fundamental negara maupun global. 

Adanya informasi baru akan 

berpengaruh pada ekspektasi investor 

yang akhirnya akan berpengaruh pada 

IHSG. 

IHSG merupakan nilai 

representatif dari semua harga saham 

yang tercatat di BEI. IHSG dapat 

digunakan untuk memantau pergerakan 

serta perkembangan harga saham di 

Indonesia dari mulai IHSG dihitung.    

Hipotesis pasar modal yang 

efisien mengatakan bahwa pasar yang 

efisien bereaksi dengan cepat terhadap 

informasi yang relevan,  pasar akan 

cepat bereaksi terhadap informasi baru 

yang masuk sehingga pasar akan dengan 

cepat pula mencapai harga 

keseimbangan  baru. Meskipun pada 

praktiknya terdapat hal-hal yang 

menyimpang, yang disebut anomali, 

Fenomena anomali yang sering muncul 

adalah January Effect, day of the week 

effect, dan month of the year effect.  

Harga saham dapat mengalami 

kenaikan maupun penurunan dari bulan ke 

bulan dalam satu tahun perdagangan di 

pasar modal. Perilaku ini disebut month of 

the year effect. Month of the year effect 

lebih mengacu pada adanya perbedaan 

atas return saham bulanan dalam satu 

tahun.  Month of the year effect sudah 

mempengaruhi Bursa Efek Indonesia 

karena Bursa Efek Indonesia telah 

terintegrasi dengan Bursa Efek Dunia 

(Siswanto, 2001). Penelitian yang 

dilakukan oleh Saputro & Sukirno 

mengenai month of the year effect pada 

tahun 2014. Penelitian menggunakan 

metode analisis regresi linier pada IHSG 

periode 2010-2012 membuktikan bahwa 

fenomena month of the year effect terjadi 

pada Bursa Efek Indonesia, dimana bulan 

Januari, Maret, Mei dan Agustus memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap return 

bulanan IHSG. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 

H1 : Terdapat pengaruh bulan 

perdagangan terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017 

METODE PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah month of the year 

effect sebagai dependent variabel dan 

return saham sebagai independent 

variabel  .  

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  perusahaan seluruh 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang resmi terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari populasi yang ada 

kemudian ditentukan jumlah sampel yang 

akan digunakan untuk mewakili populasi 

objek penelitian. Sampel dalam penelitian 

ini adalah IHSG bulanan periode 2013-

2017. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara dokumentasi. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder, data sekunder 

diperoleh dari website www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com, www.bi.go.id, 

www.sahamok.com, www.ojk.go.id, dan 

www.yahoo.finance.com. 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini model 

regresi linear. Model regresi linear 

merupakan suatu model dengan 

parameter linear dan secara kuantitatif 

dapat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lainnya. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel. Selanjutnya 

akan dilakukan uji stasioner data pada 

return saham. Uji stasioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

unit root test. Uji stasioneritas digunakan 

untuk mengetahui data yang digunakan 

stasioner atau tidak. Kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian 

autokorelasi untuk mengetahui adanya 

korelasi pada setiap variabel. Setelah itu 

dilakukan uji heterokedastisitas, untuk 

mengetahui data yang digunakan 

heterokedastis atau homokedastis. Data 

homokedastis dapat melanjutkan 

pengujian data menggunakan OLS, 

sedangkan data heterokedastis 

menggunakan metode GARCH untuk 

menyembuhkan heterokedastisitasnya.  

Berikut persamaan dasar 

menggunakan model ARCH:  

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.sahamok.com/
http://www.ojk.go.id/
http://www.yahoo.finance.com/
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  =                     

              

              

               

                

           
   

  

         

         Na hrowi dan Usman 200   20  

Keterangan : 

Rt  = Return bulanan pada hari t 

β1, β2, .... β12 =Koefisien regresi untuk 

variabel dummy dari masing-masing 

bulan 

DJan  = Dummy untuk bulan Januari 

DFeb = Dummy untuk bulan Februari 

DMar  = Dummy untuk bulan Maret 

DApr  = Dummy untuk bulan April 

DMei  = Dummy untuk bulan Mei 

DJun  = Dummy untuk bulan Juni 

DJul  = Dummy untuk bulan Juli 

DAgt  = Dummy untuk bulan Agustus 

DSept  = Dummy untuk bulan September 

DOkt  = Dummy untuk bulan Oktober 

DNov  = Dummy untuk bulan November 

DDes  = Dummy untuk bulan Desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji  Stasioner 

Tabel 1 Hasil Uji Stasioneritas 

Null Hypothesis: RETURN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     

     

   t-Statistic   Prob.* 
     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.309219  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.546099  

 5% level  -2.911730  

 10% level  -2.593551  
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Keputusan stasioner atau tidaknya data 

secara sederhana dengan 

membandingkan nilai Probabilitas 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) t 

statistik dengan tingkat alpha 0,05 (5%). 

Apabila nilai probabilitas ADF lebih 

besar dari 5%, maka dapat disimpulkan 

bahwa data stasioner dan sebaliknya. 

Dari hasil uji ADF dapat dilihat bahwa 

nilai probabiliti ADF -6,309219 lebih 

rendah dari critical values 5% sebesar -

2,911730. Hal ini mengindikasikan 

bahwa data tidak memiliki masalah unit 

root atau telah stasioner. 

Uji  Autokorelasi 

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 0.160231     Prob. F(2,56) 0.8523 

Obs*R-squared 0.341398 
    Prob. Chi-

Square(2) 0.8431 
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Hasil uji autokorelasi menggunakan BG 

test dapat dilihat dari nilai Prob. Chi-

Square (2) dengan nilai alpha 0,05. Hasil 

uji autokorelasi menunjukkan nilai Prob. 

Chi-Square (2) sebesar 0,8431dimana 

nilainya lebih tinggi dari 0,05. Hal ini 

mangindikasikan data tidak terdapat 

permasalahan autokorelasi 

 

Uji Heterokedastisitas 

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 4.793145     Prob. F(2,57) 0.0119 

Obs*R-squared 8.638075 
    Prob. Chi-

Square(2) 0.0133 
Scaled explained 

SS 14.60462 
    Prob. Chi-

Square(2) 0.0007 
     

 

Dari hasil uji heterokedastisitas  White 

Heterokedasticity test menunjukkan hasil 

Prob. Chi-Squared (2) dari Obs*R-

Squared sebesar 0,0133, hasil tersebut 

lebih rendah dari signifikansi uji 

heterokedastisitas  White 

Heterokedasticity test 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data memiliki 

permasalahan heterokedastisitas. 

Sehingga uji OLS masih belum memadai 

untuk data ini, digunakanlah uji GARCH 

untuk menghilangkan heterokedastisitas. 

Sebelum melakukan analisis dengan 

metode GARCH, harus dimulai dengan 

menganalisis regresi dengan teknik 

regresi OLS. Hasil analisis regresi OLS 

disajikan pada Tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel 4 Hasil Uji Regresi OLS  

Dependent Variable: RETURN   

Method: Least Squares   

Date: 07/02/18   Time: 06:02   

Sample: 2013 2017   

Included observations: 60   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

JANUARI -0.000455 0.000707 -0.643485 0.5657 

FEBRUARI -0.001816 0.002283 -0.795468 0.4845 

MARET 0.002154 0.003565 0.604339 0.5883 

APRIL 0.000190 0.000785 0.242256 0.8242 

MEI -0.001813 0.001475 -1.229298 0.3066 

JUNI 0.001730 0.000816 2.120182 0.1242 

JULI 0.000787 0.000530 1.486743 0.2338 

AGUSTUS 0.000186 0.000960 0.193949 0.8586 

SEPTEMBER 0.001233 0.001349 0.913695 0.4282 

OKTOBER -0.001683 0.001263 -1.332772 0.2748 

NOVEMBER -0.000148 0.000753 -0.196829 0.8565 

DESEMBER 0.000454 0.000794 0.572581 0.6070 

     

R-squared 0.098517     Mean dependent var 0.000389 

Adjusted R-
squared -0.201978     S.D. dependent var 0.000602 

S.E. of 
regression 0.000660     Akaike info criterion -11.52014 

Sum squared 
resid 1.31E-06     Schwarz criterion -11.67636 

Log likelihood 30.80034     Hannan-Quinn criter. -11.93943 

F-statistic 0.327849     Durbin-Watson stat 3.288096 

Prob(F-statistic) 0.607026    

     

 

Berdasarkan hasil output diatas maka 

nampak bahwa return pada semua bulan 

tidak ada yang signifikan pada α=5%, 

hal ini mengindikasikan bahwa teknik 

OLS tidak dapat digunakan untuk 

menganalisis data return dikarenakan 
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permasalahan heterokedastisistas data, 

maka digunakanlah metode GARCH 

yang sesuai.  

Metode GARCH 

Tabel 5 Hasil Uji GARCH (1,1) 

 
Dependent Variable: RETURN   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 07/02/18   Time: 18:30   

Sample: 2013M01 2017M12   

Included observations: 60   

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH =  C(5)*RESID(-1)^2 + (1 - C(5))*GARCH(-1) 
     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

     

JANUARI -0.002292 0.001349 -1.698663 0.0894 

FEBRUARI 0.003960 0.004162 0.951281 0.3415 

MARET 0.012450 0.005741 2.168424 0.0301 

APRIL -0.000301 0.000979 -0.307798 0.7582 

MEI -0.005105 0.012258 -0.416430 0.6771 

JUNI -0.002077 0.000184 -11.31667 0.0000 

JULI -0.008456 0.016991 -0.497715 0.6187 

AGUSTUS 0.015689 0.030469 0.514928 0.6066 

SEPTEMBER 0.023460 0.035871 0.653991 0.5131 

OKTOBER -0.002521 0.007744 -0.325574 0.7447 

NOVEMBER -0.000265 0.001955 -0.135458 0.8922 

DESEMBER -0.000336 0.006433 -0.052285 0.9583 

     
     

     
 Variance Equation   
     

C -0.002658 0.000956 -2.780367 0.0054 

RESID(-1) -0.537158 0.138445 -3.879922 0.0001 

GARCH(-1) 1.537158 0.138445 11.10298 0.0000 
     

     
R-squared 0.576385     Mean dependent var 0.000389 

Adjusted R-squared -0.694461     S.D. dependent var 0.000602 

S.E. of regression 0.000783     Akaike info criterion -13.44594 

Sum squared resid 6.14E-07     Schwarz criterion -13.83650 

Log likelihood 38.61486     Hannan-Quinn criter. -14.49417 

Durbin-Watson stat 1.170046    
     
     

 

Tabel hasil 5 menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas pada bulan Maret dan Juni 

signifikan pada level α=5%, sementara 

pada bulan Januari, Februari, April, Mei, 

Juli,Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember nilai 

probabilitasnya lebih dari 0,05 tidak 

signifikan pada level α=5%. Koefisien 

ARCH (1) dan GARCH (1) pada 

variance equation juga menunjukkan 

hasil yang signifikan.  Berdasarkan hasil 

pengujian pada masing-masing variabel 

menunjukkan nilai return yang beragam. 

Hasil pengujian GARCH menunjukkan 

bahwa koefisien variabel Maret dan Juni 

signifikan pada level α=5%, sementara 

Januari, Februari, April, Mei, Juli, 

Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember tidak 

signifikan pada level α=5%. Hal tersebut 

mengindikasikan adanya pengaruh 

month of the year effect terhadap return 

saham IHSG. Nilai probabilitas yang 

signifikan pada level 5% dan memiliki 

return positif yaitu pada bulan Maret.   

Kondisi Return Pasar IHSG Tiap 

Bulan Selama Periode 2013-2017 

Return pasar merupakan 

pengukuran return saham untuk IHSG, 

tren return pasar juga perlu 

dipertimbangkan dalam berinvestasi. 

Return pasar pada umumnya dipengaruhi 

oleh oleh harga saham perusahaan 

gabungan dan tingkat suku bunga 

nominal. Return ini dapat dijadikan 

sebagai dasar pengukuran performance 

investasi portofolio. Dalam penelitian ini 

menggunakan return pasar karena 

mewakili keseluruhan return saham 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
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Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa penelitian ini 

menganalisis pengaruh month of the year 

effect terhadap return saham.  

Kondisi rata-rata return pasar 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

dimana pergerakan return pasar bersifat 

fluktuatif pada setiap bulannya. 

Fluktuasi return pada setiap perusahaan 

disebabkan oleh perbedaan persepsi 

masing-masing investor. Persepsi 

investor sangat dipengaruhi oleh 

peristiwa-peristiwa tertentu, seperti 

misalnya pergerakan IHSG yang 

merosot hingga angka 3.800. 

Melemahnya kinerja indeks saham di 

pasar modal merupakan siklus 5 tahunan 

menjelang pemilu 2014 

(detikfinance.com).   Banyak faktor lain 

yang menyebabkan return saham 

bersifat fluktuatif, misalnya kebijakan 

ekonomi oleh pemerintah seperti 

naiknya tingkat suku bunga oleh bank 

sentral, terbitnya laporan keuangan 

setiap tiga bulan sekali, dan peristiwa-

peristiwa lain yang dapat dijadikan 

sumber informasi oleh investor dalam 

pengambilan keputusan. 

Kondisi IHSG dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi Indonesia yang terus 

mengalami perbaikan dari tahun 2013-

2017. Tahun 2013 menjadi tahun yang 

terkelam bagi IHSG dimana harga 

saham mengalami penurunan sebesar 

0,98 persen dari tahun ssebelumnya 

yang berada pada harga 4.274,18 

dibanding dengan tahun sebelumnya 

yang sebesar 4.316,68. Menurut Bank 

Indonesia kondisi perekonomian 

Indonesia selama tahun 2013 dihadapkan 

pada rangkaian kejutan eksternal dalam 

perekonomian global, yang berdampak 

ke Indonesia baik melalui jalur keuangan 

maupun perdagangan. Pemulihan 

ekonomi global ternyata tidak sesuai 

harapan, berjalan lambat, tidak 

berimbang, dan masih penuh 

ketidakpastian. Sedangkan 

perekonomian negara berkembang, 

terutama Tiongkok, mengalami 

perlambatan struktural sehingga memicu 

kemerosotan harga komoditas, yang 

pada gilirannya terus menekan kinerja 

ekspor Indonesia. Faktor dalam negeri 

juga berdampak terhadap IHSG, dimana 

pengumuman inflasi pada bulan Juli 

yang melebihi ekspektasi sebesar 3,2 

persen mempengaruhi kondisi 

perekonomian Indonesia. Penyumbang 

inflasi terbesar merupakan kenaikan 

harga BBM dimana memicu kenaikan 

harga-harga komoditas lainnya.  BEI 

mencatatkan total penjualan bersih (net 

sell) yang dilakukan investor asing 

selama 2013 senilai Rp 20,12 triliun 

(Bisnis.com). Net sell  yang tinggi 
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menunjukkan adanya kekhawatiran 

investor akan ketidakpastian pasar, 

sehingga mereka memutuskan untuk 

menjual saham-saham mereka dalam 

jumlah besar yang menyebabkan harga 

saham mengalami penurunan. Penurunan 

harga saham akan memicu terjadinya 

penurunan return yang diterima investor, 

sehingga investor sangat berhati-hati 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

Setelah mengalami 

kemerosotoan, IHSG mampu bangkit 

kembali di tahun 2014 dengan harga 

penutupan sebesar 5.178,3 atau 

mengalami kenaikan sebesar 21,15 

dibanding akhir tahun 2013. OJK 

mencatat kondisi pasar saham cenderung 

menguat dengan fluktuasi yang relatif 

moderat sepanjang 2014. Sepanjang 

2014 perekonomian global memberikan 

kabar baik ditandai dengan membaiknya 

perekonomian Amerika Serikat dan 

Tiongkok yang memberikan dampak 

pada negara berkembang seperti 

Indonesia. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan Indonesia untuk 

meningkatkan kinerja perekonomian 

terutama dalam perdagangan. 

Membaiknya perekonomian dunia dan 

Indonesia berdampak pada kondisi IHSG 

yang semakin membaik pula, investor 

pun akan memanfaatkan kesempatan 

untuk berinvestasi dengan melakukan 

pembelian saham-saham di bursa efek. 

Tahun 2014 bertepatan pada perhelatan 

olah raga yang populer di kalangan 

masyarakat dunia yaitu Piala Dunia yang 

memberikan dampak pada IHSG dimana 

investor asing cenderung mengurangi 

portofolio mereka, BEI mencatatkan 

penjualan bersih (net sell) asing senilai 

Rp 1,14 triliun (Kontan.com). Volume 

perdagangan saham di pasar modal pun 

akan menurun efek sentimen Piala 

Dunia. Peristiwa politik juga terjadi di 

tahun 2014 bertepatan 

diselenggarakannya Pemilu, meski 

Pemilu tidak begitu berpengaruh 

terhadap IHSG namun berpengaruh pada 

beberapa harga saham misalnya saham 

BBNI dan GGRM yang mengalami 

kenaikan.  

Kondisi IHSG sepanjang tahun 

2015 cukup berfluktuasi, bila dihitung 

dari awal tahun IHSG terus melemah. 

Kondisi fundamental perekonomian 

dengan pertumbuhan yang melambat 

berpengaruh terhadap IHSG. 

Kemerosotan harga komoditas yang 

semakin berdampak terhadap 

memburuknya kinerja ekonomi negara 

berkembang dan ketidakpastian 

mengenai kecepatan dan besarnya 

kenaikan suku bunga di Amerika Serikat 

menjadi dua kekuatan utama yang 

mewarnai rangkaian gejolak di pasar 
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keuangan global selama tahun 2015, 

yang pada gilirannya berdampak pada 

menurunnya arus modal ke negara 

berkembang termasuk ke Indonesia. 

Tahun 2015 ditutup dengan IHSG pada 

level 4593. Kemudian di sepanjang 

tahun 2016 IHSG mengalami penguatan 

dibandingkan dengan kondisi IHSG 

tahun 2015 lalu. Faktor pemicu tekanan 

yang begitu kuat yang terjadi di bursa 

selama tahun 2016 banyak dipicu oleh 

faktor eksternal. Penguatan IHSG dipicu 

oleh Kemenangan Donal Trump dan 

keputusan menaikkan suku bunga acuan 

oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau 

The Fed.  

Perekonomian pada 2017 

menunjukkan pemulihan ekonomi 

Indonesia. Momentum dari kondisi 

global yang lebih kondusif serta 

stabilitas makro ekonomi yang terjaga 

berkontribusi positif pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 2017. Pertumbuhan 

ekonomi global yang cukup solid, baik 

di negara maju maupun negara 

berkembang yang merupakan mitra 

dagang utama Indonesia, dan kenaikan 

harga komoditas meningkatkan kinerja 

ekspor terutama yang berbasis 

komoditas.  

Pengaruh Month of the Year Effect 

Terhadap Return Saham  

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa besarnya signifikansi bulan maret 

dan Juni lebih kecil dari 0,05 (0,0301; 

0,0000 < 0,05), artinya month of the year 

effect memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham yang dibuktikan 

pada bulan Maret dan Juni. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan pada bulan Maret dan di bulan 

Juni menunjukkan hubungan yang 

negatif dengan return saham. Distribusi 

return pasar bulanan di IHSG selama 

periode penelitian dapat dilihat dari 

besarnya probabilitas dimana pada bulan 

Maret dan Juni memiliki nilai 

probabilitas kurang dari 0,05 

(signifikan), sedangkan pada bulan 

lainnya memiliki nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 (tidak signifikan).   

Return yang siginifikan positif 

pada bulan perdagangan Maret diduga 

karena pada tahun 2017 kebijakan yang 

dilakukan The Fed yaitu menaikkan suku 

bunga acuan sebanyak 25 basis poin ke 

rentang 0,75 % - 1 % diduga berdampak 

pada IHSG karena sebagian besar 

investor di Indonesia adalah investor 

asing (CNNInonesia.com). Kenaikan 

suku bunga Amerika Serikat membuat 

indeks DJIA (Dow Jones Industrial 

Averages) turun, maka investor mencari 

lahan investasi yang lebih aman yaitu di 
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Indonesia, karena perekonomian 

Indonesia tidak menerima dampak 

secara langsung kenaikan suku bunga 

Amerika Serikat ini. Secara teoritis 

ketika suku bunga naik, maka semakin 

banyak orang yang menyimpan dana di 

bank. Hal tersebut berdampak pada 

kinerja saham yang semakin menurun 

karena banyak orang memilih untuk 

menabung di bank. Teori suku bunga ini 

berbanding terbalik pada kondisi nyata 

yang terjadi pada bursa saham Indonesia 

dimana kenaikan suku bunga The Fed 

rate menyebabkan kenaikan return 

saham. Dikutip dari Liputan6.com 

sepanjang tahun 2017 IHSG  naik 2,55 

persen pada kisaran harga 5.431 pada 

tanggal 14 Maret 2017. Sepanjang 2017, 

investor asing melakukan aksi jual 

sekitar Rp 270,4 miliar. 

Return yang siginifikan positif 

pada bulan perdagangan Juni diduga 

karena IHSG tahun 2015 mengalami 

penurunan di pertengahan tahun sebesar 

3,86 persen dengan harga 5.216,38 

(Kompas.com). Penurunan IHSG 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 

Indonesia hingga bulan Juni 2015 

melambat dan tingginya inflasi yang 

menyebabkan harga barang-barang naik. 

Bank Indonesia mencatatkan inflasi 

sebesar 0,50 persen month to month atau 

7,15 persen year to year, tingginya 

inflasi berdampak pada naiknya harga 

beberapa bahan makanan yang 

disebabkan oleh kurangnya pasokan 

akibat gangguan cuaca. 

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa 

mempengaruhi pergerakan IHSG yang di 

kenal dengan Brexit (British Exit). Brexit 

(British Exit) mengacu pada referendum 

Inggris 23 Juni 2016 untuk 

meninggalkan Uni Eropa. Brexit (British 

Exit) memberikan dampak yang kurang 

menyenangkan pada negara Inggris, 

Amerika, negara-negara Uni Eropa dan 

lainnya. Keluarnya Inggris memberikan 

dampak pada perekonomian dunia 

terutama di negara Uni Eropa dalam 

jangka panjang, namun masih belum 

terlihat signifikan, dampak yang terlihat 

hingga saat ini adalah kepanikan dalam 

bursa saham sehingga melemahkan 

harga saham baik di Indonesia maupun 

harga saham dunia. Brexit memberikan 

dampak pada melemahnya poundsterling 

yang berdampak negatif pada kurs 

rupiah, hal ini dimanfaatkan oleh 

sebagian pelaku pasar untuk 

mengakumulasi beli IHSG terkoreksi 

0,82% karena adanya aksi jual. Tidak 

terdapatnya pengaruh return saham pada 

bulan-bulan lain selain Maret dan Juni 

disuga karena masalah perekonomian 

nasional yang tak kunjung usai membuat 

kondisi pasar modal sulit diprediksi. 
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Selama periode penelitian, yaitu tahun 

2015-2017, kondisi perekonomian 

Indonesia bergejolak luar biasa. Adanya 

kenaikan suku bunga The Fed dan 

kebijakan-kebijakan kontroversial dari 

presiden AS, serta melemahnya kondisi 

ekonomi gobal membuat manajer 

invesatsi sulit meramalkan kondisi pasar 

yang akan dimasuki. kenaikan suku 

bunga The Fed membuat kondisi pasar 

modal dunia bergejolak sehingga 

berimbas pada kondisi pasar modal di 

Indonesia. Kondisi pasar modal menjadi 

sulit untuk diprediksi kapan pada fase 

bullish dan kapan berada pada fase 

bearish sehingga manajer investasi 

kesulitan meramalkan bagaimana 

kondisi pasar saham, kapan waktu yang 

tepat untuk masuk atau keluar pasar, 

untuk membeli dan menjual saham. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

ditemukan adanya fenomena 

Month of the Year Effect pada 

return saham di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017 

dengan menggunakan uji GARCH. 

Hal ini ditunjukkan pada bulan 

Maret dan Juni memiliki return 

positif dan nilai signifikansi 

kurang dari α 5%, sedangkan bulan 

Januari, Februari, April, Mei, Juli, 

Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember memiliki 

return negatif dan nilai signifikansi 

lebih dari α 5%.  

2. Signifikansi return pada bulan 

perdagangan Maret dipengaruhi 

oleh strategi window dressing, 

sedangkan signifikansi return pada 

bulan perdagangan Juni 

dipengaruhi oleh perilaku 

representativeness investor 

keuangan dalam memilih 

perusahaan investasi. Investor 

sebaiknya memperhatikan periode 

perdagangan sebelum mengambil 

suatu keputusan untuk 

berinvestasi, karena bulan 

perdagangan berpengaruh terhadap 

imbal hasil yang akan di dapat 

nantinya.  

Saran  

1. Investor dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai acuan untuk 

melakukan perdagangan di Bursa 

Efek Indonesia. Investor sebaiknya 

memperhatikan periode 

perdagangan sebelum mengambil 

keputusan untuk berinvestasi, 

karena bulan perdagangan 

berpengaruh terhadap tingkat 

pegembalian yang akan diperoleh 

nantinya.  
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2. Penelitian selanjutnya dapat 

memperpanjang periode 

pengamatan, keterbatasan rentang 

waktu penelitian belum 

sepenuhnya dapat digunakan 

sebagai dasar munculnya gejala 

anomali musiman di Bursa Efek 

Indonesia. Kemudian 

menggunakan teknik analisis lain 

dalam mengestimasi return saham 

dan trading volume activity dengan 

menggunakan metode One Way 

Anova, ARIMA, ataupun metode 

lainnya.  Variabel yang digunakan 

dapat ditambahkan variabel yang 

ada di pasar modal seperti 

abnormal return, dan volatilitas. 
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STANDAR PENGELOLAAN PENGADUAN KELUHAN WISATAWAN PADA 

OBJEK WISATA KOTA BATU 
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Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Malang 
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Abstract: Service quality that matches the expectations of tourists has implications for 

the level of tourist satisfaction and increasing tourist visits. Tourist guide management 

helps improve Batu city tourism service performance to satisfy tourists. The purpose of 

this study is to prepare an effective complaint complaints management to improve the 

quality of tourist services in the city of Batu. Data collection method is done by survey 

method with semi structured interview technique and focus group discuss (FGD). The 

survey was conducted in tourist attractions: Jatim Park 1 and Jatim Park 2, Selekta, 

Batu Spectacular Night (BNS), Songgoriti, Predator Fun Park, Angkot Museum. Data 

analysis techniques using descriptive caulitative approach. The results of the study show 

a high commitment of managers of Batu city attractions to resolve tourists complaints or 

complaints, the procedure for submitting complaints is clear and accurate to tourists, 

tourists are guaranteed to submit complaints freely, easily and inexpensively, each 

complaint gets equal or fair treatment, without distinguishing customers' privacy and 

confidentiality are valued and maintained properly. 

Keywords: Effective, Complaints, Travelers. 
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Kota Batu merupakan salah satu 

daerah tujuan wisata di Jawa Timur 

dengan berbagai objek wisata potensial 

yang menjadi magnitut untuk menarik 

wisatawan baik mancanegara maupun 

wisatawan domestik. Sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang menjadi 

andalan dalam penerimaan pendapatan 

asli daerah (PAD) di kota Batu. Beberapa 

tujuan tempat wisata yang mendukung 

perkembangan pariwisata di kota Batu 

adalah Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim 

park 3, Selekta, Batu Night Spektakuler 

(BNS), Pemandian Air Panas Cangar, 

Songgoriti, Predator Fun Park, Museum 

Angkot. Kota Batu merupakan salah satu 

daerah tujuan wisata di Jawa Timur 

dengan berbagai objek wisata potensial 

dengan dukungan aksesibilitas serta 

sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menarik wisatawan. Daya tarik alam dan 

buatan menjadi andalan untuk menarik 

wisatawan baik mancanegara maupun 

wisatawan domestik. Berdasarkan data 

Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, 

wisatawan yang berkunjung ke kota Batu 

berjumlah 4.7 juta untuk tahun 2017, 

jumlah ini melampui target yang telah 

ditetapkan oleh Pemda Kota Batu sebesar 

4,2 Juta. Berbagai upaya dilakukan oleh 

seluruh pemangku kepentingan pariwisata 

untuk mengembangkan sektor pariwisata 

dalam menarik bagi wisatawan. 

Peningkatan kualitas layanan 

untuk wisatawan merupakan salah satu 

faktor suskes dalam pengelolaan 

pariwisata kota batu. Hal ini sesuai 

dengan Kotler (2009) apabila pelanggan 

puas akan menunjukkan besarnya 

kemungkinan untuk kembali 

mengkonsumsi produk yang sama dan 

memberikan referensi yang baik terhadap 

produk kepada orang lain. Zeithamal dan 

Bitner dalam Lupiyoadi (2008) 

menyatakan faktor utama penentu 

kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa, 

pelanggan yang mengalami kepuasan 

yang tinggi cenderung bertahan. 

Berdasarkan penelitian Singgih (2017) 

Kontribusi yang paling besar 

pembentukan kepuasan wisatawan di kota 

Batu adalah pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan harapan wisatawan, kinerja 

atraksi, sarana, prasarana wisata sesuai 

dengan harapan wisatawan. Hal ini 

tercermin dengan sikap wisatawan untuk 

merekomendasikan lagi pada rekan atau 

keluarga untuk kembali mengujungi objek 

wisata (3,54) atau kategori sangat baik.  

 Kenaikan kunjungan wisatawan 

pada destinasi wisata kota Batu setiap 

tahunnya menunjukan keberhasilan 

seluruh pihak baik pengelola obyek 

wisata, pemerintah dan penduduk untuk 

menjaga kualitas layanannya sehingga 
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mampu memenuhi harapan wisatawan. 

Kotler (2009;51) pencapaian kepuasan 

pelanggan melalui kualitas pelayanan 

dapat ditingkatkan dengan beberapa 

pendekatan yaitu a) memperkecil 

kesenjangan-kesenjangan yang terjadi 

antara pihak manajemen dan pelanggan 

b) perusahaan harus mampu membangun 

komitmen bersama untuk menciptakan 

visi didalam perbaikan proses pelayanan 

c) memberikan kesempatan kepada 

pelanggan untuk menyampaikan 

keluhan. Upaya peningkatan kualitas 

layanan dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan umpan balik yang berupa 

kritik, saran atau masukan dari 

wisatawan. Namun yang menjadi 

persoalan adalah seberapa besar tingkat 

kepedulian wisatawan untuk 

memberikan masukan untuk perbaikan 

kinerja pelayanan. Untuk itu diperlukan 

upaya memperkecil kesenjangan yang 

terjadi antara pengelola atau pihak 

manajemen objek wisata dengan 

wisatawan untuk pengelolaan keluhan 

(manajemen complain) yang efektif 

sehingga mampu membangun komitmen 

bersama untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan bagi wisatawan. Penelitian ini  

bertujuan untuk menyusun standar  

manajemen komplain atau pengelolaan 

pengaduan keluhan wisatawan yang 

efektif untuk meningkatkan kualitas 

layanan bagi pengelola objek wisata di 

kota batu. Penelitian ini bermanfaat 

untuk dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam menyusun standar pengelolaan 

manajemen komplain wisaatwan bagi 

pengelola obyek wisata dan dinas 

pariwisata kota batu. 

KERANGKA TEORI 

Tjtiptono (2012:67) Keluhan pelayanan 

merupakan ekspresi perasaan 

ketidakpuasan atas standar pelayanan, 

tindakan atau tiadanya tindakan aparat 

pelayanan yang berpengaruh kepada para 

pelanggan. Komplain biasanya muncul 

karena berbagai sebab, antara lain adalah 

(1) Kegagalan organisasi pelayanan 

memenuhi harapan pelanggan, (2)  

Adanya ketidakpuasan pelanggan atas 

produk berupa barang dan/atau jasa, (3) 

Respon pegawai pelayanan atas keluhan 

pelanggan lambat, (4) Organisasi gagal 

mewujudkan kinerja atau pelayanan  yang 

dijanjikan, (5) Pelayanan yang tidak 

efisien, (6) Pelayanan yang diberikan 

secara kasar atau tidak membantu, (6) 

Organisasi gagal menyampaikan 

informasi perubahan kepada pelanggan, 

(7) Adanya pelayanan yang tertunda (8) 

Pegawai pelayanan yang tidak kompeten, 

(9) Pegawai pelayanan yang apatis/tidak 

adanya atensi. 

Kotler (2009:140) Komplain 

pelanggan akan memberikan manfaat : 
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(1) alat introspeksi diri organisasi untuk 

senantiasa responsif dan mau 

memperhatikan ‗suara‘ dan ‗pilihan‘ 

pelanggan, (2) Organisasi akan 

instropeksi terhadap  kelemahan atau 

kekurangannya dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan, (3) Solusi 

organisasi  untuk meningkatkan mutu 

pelayananny, (4) Pelanggan merasa 

kepentingan dan harapannya 

diperhatikan jika masalahnya segera 

ditangani, (6) Kesetiaan pelanggan 

kepada organisasi pelayanan semakin 

bertambah, (7) Penanganan komplain 

yang benar dan berhasil bisa 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Manajemen komplain muncul 

karena adanya masalah-masalah yang 

ditimbulkan oleh pelayanan publik, baik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah 

ataupun swasta. Manajemen komplain 

menurut Tjiptono (2012;70) adalah 

sistem yang digunakan untuk memonitor  

kepuasan dan sikap para pelanggan, 

penyalur, dan partisipan lain dalam 

sistem pemasaran sehingga manajemen 

dapat mengambil langkah yang lebih 

cepat untuk menyelesaikan masalah. 

Queensland Ombudsman (2008) 

Complaints management is a 

vitalcomponent of every decision-

makingframework and is especially 

relevant toagencies that have service-

oriented roles in the public sector. With 

increasing expectations from the 

community, agencies need to respond to 

complaints in an effective and timely 

way. 

Hamami (2011) “Complaints 

management “process involves 

complaint acquisition, transmission, 

Analysis, handling and use of complaint 

related information in decision making.”  

Kernaghan Webb,(2011) 

“Complaints management initiatives are 

mechanisms, approaches andtechniques 

use to increase customer satisfaction with 

their products and services. These 

initiatives attempt toanticipate and 

prevent problems and complaints from 

arising, promptly and appropriately 

address complaints through internal 

processes, and when internal complaints-

handling processes prove insufficient, 

resolve disputes fairly, effectively and 

efficiently through external private 

dispute resolution approaches.” 

Gilly and Hansen (2010) 

“Complaints management “the strategic 

development of a complaint 

managementsystem involves analysing, 

planning, implementing, andcontrolling. 

Complaint management is here regarded 

as part of total quality management 

(TQM).  
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NSW Ombudsman‘s (2010)  “ A 

complaint handling system is an 

organised way of responding 

to,recording, reporting and using 

complaints to improve service 

tocustomers. It includes procedures for 

costomers to make complaints and 

guidelines for staff to resolve complaints, 

and provides information tomanagers 

and staff that can assist them to prevent 

customer dissatisfaction in the future. 

Queensland‘s Public Sector 

Agencies (2006) bahwa, manajemen 

komplain adalah tahapan cara dari 

menerima, merekam, memproses, 

merespon dan melaporkan keluhan dan 

menggunakannya untuk meningkatkan 

pelayanan dan pembuatan keputusan. (“a 

staged way of receiving, 

recording,proccesing, responding to and 

reporting on complaints and using themto 

improve services and decision making. It 

specifies the stages and areas of 

responsibility for managing complaints.) 

Keberhasilan manajemen 

komplain dipengaruhi oleh: 1) Faktor 

keahlian, rasa percaya diri, motivasi dan 

komitmen masing-masing aparat 

pelayanan (personal factor), 2) faktor 

kualitas motivasi, bimbingan dan 

dukungan yag diberikan oleh atasan dan 

pimpinan tim (leadership factors), 3) 

faktor kualitas dukungan dari seluruh 

anggota tim pelayanan (team factor), 4) 

faktor sistem kerja yang handal dan 

fasilitas yang memadai yang disediakan 

oleh organisasi pelayanan (system 

factors), 5) situasi dan kondisi lingkungan 

baik internal maupun eksternal 

(contextual factor). 

Syarat-syarat sistem dan prosedur 

komplain yang baik: (1) Sistem dan 

prosedur komplain yang terbuka, efektif 

dan mudah untuk diikuti bagi 

pelanggan,(2) keterlibatan dan komitmen 

yang kuat dari pimpinan pelayanan 

dengan menetapkan sumber dan pelatihan 

staf pelayanan yang tepat, (3) Melindungi 

dan mengakui hak-hak pelanggan dan 

staf, (4) Memonitor secara terus menerus  

keluhan pelanggan agar organisasi bisa 

senantiasa meningkatkan mutu 

pelayanannya (5) Memanfaatkan umpan 

balik dari luar, seperti lembaga 

Ombudsman, lembaga konsumen, dan 

sebagainya (6) Mengaudit efektivitas 

pelaksanaan sistem dan prosedur 

komplain yang telah ada. 

Penilaian atas efektitas manajemen 

komplain didasarkan pada karakteristik 

karakteristik utama berikut:  

a. Komitmen. Pihak manajemen dan 

semua anggota organisasi lainnya 

memiliki komitmen yang tinggi untuk 

m endengarkan dan menyelesaikan 
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masalah komplain dalam rangka 

peningkatan kualitas produk dan jasa.  

b. Visible. Manajemen 

menginformasikan secara jelas dan 

akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi.  

c. Accessible. Perusahaan menjamin 

bahwa pelanggan secara bebas, 

mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d. Kesederhanaan. Prosedur komplain 

sederhana dan mudah dipahami 

pelanggan.  

e. Kecepatan. Setiap komplain ditangani 

secepat mungkin. Rentang waktu 

penyelesaian yang realistis 

diinformasikan kepada pelanggan. 

Selain itu, setiap perkembangan atau 

kemajuan dalam penanganan 

komplain yang sedang diselesaikan 

senantiasa dikomunikasikan kepada 

pelanggan yang bersangkutan.  

f. Fairness. Setiap komplain 

mendapatkan perlakuan sama atau 

adil, tanpa membeda-bedakan 

pelanggan.  

g. Konfidensial. Keinginan pelanggan 

akan privasi dan kerahasiaan dihargai 

dan dijaga.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, menurut Sugiyono (2012) 

penelitian kualitatif pada dasarnya ialah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi dan tindakan secara holistik, 

serta dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Lingkup Penelitian 

Subyek penelitian ini yang dianalisis 

meliputi efektifitas pengelolaan 

pengaduan atau manajemen komplain 

wisatwan yang terdiri dari 1) Komitmen, 

2) Visible, 3) Accesible, 4) 

Kesederhanaan, 5) Kecepatan, 6) 

Fairness dan 7) Konfidensial dan standar 

layanan pengelolaan pengaduan keluhan 

wisatwan terdiri :1) penerimaan keluhan 

pelanggan, 2) perekaman keluhan 

pelanggan, 3) pemrosesan keluhan 

pelanggan, 4) peresponan keluhan 

pelanggan dan 5) penyelesaian keluhan 

pelanggan. 

Responden penelitian 
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Survey penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan focus group discuss (FGD) 

pada karyawan dan staf pengelola obyek 

wisata serta wawancara semi terstruktur 

pada wisatawan yang berkunjung di 

objek wisata di kota Batu yaitu Jatim 

Park 1, Jatim Park 2, Selekta, Batu Night 

Spektakuler (BNS), Songgoriti, Predator 

Fun Park, Museum Angkot.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam peneltian ini dengan 

metode sebagai berikut: 

a. Library Research. Metode ini 

mencakup kegiatan pencarian 

informasi mengenai konsep dan teori 

mengenai pengelolaan pengaduan 

pelanggan melalui literature seperti 

jurnal, artikel dan buku yang 

dipublikasikan serta relevan dengan 

topik penelitian   

b. Metode Survey. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kualitas layanan 

dan manajemen (pengelolaan) 

pengaduan pelanggan melalui 

metode focus group discuss (FGD) 

dengan staf atau pengelola obyek 

wisata dan wawancara semi 

terstruktur dengan wisatawan untuk 

memperoleh data dan informasi 

sesuai dengan topik penelitian. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan model Miles and Huberman. 

Penelitian ini dilakukan saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Langkah-langkah teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Data reduction, data yang 

diperoleh dari lapangan dicatat secara 

teliti dan rinci. Kemudian melakukan 

reduksi data yaitu, merangkum, memilih 

hal-hal yang menjadi pokok dalam 

pembahasan, dan memfokuskan pada hal-

hal yang dicari berdasarkan tema dan 

polanya; (2) Data display, dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Data yang digunakan berupa teks dan 

bersifat naratif; (3) Conclusion drawing 

atau verification, penarikan kesimpulan 

atas bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat penelitian di lapangan. 

HASIL PENELITIAN 

Diskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 

wisatawan dan karyawan atau staff 

pengelola obyek wisata Jatim Park 1, 

Jatim Park 2, Museum Angkot, Predator 

Fun Park, Batu Night Spektakuler (BNS), 

Songgoriti dan Selekta. 
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Tabel 1. Jumlah Responden Penelitian 

Objek Wisata Wisatawan Karyawan 

Jatim Park 1 15 15 

Jatim Park 2 20 17 

Museum Angkot 15 15 

Predator Fun 

Park 

17 16 

Batu Night 

Spektakuler 

(BNS) 

13 12 

Songgoriti 5 5 

Selekta 15 15 
Sumber data diolah 2018 

Jumlah Responden dalam 

penelitian ini terdiri dari wisatwan dan 

staff pengelola obyek wisata di kota batu 

dengan jumlah responden Jatim Park 1: 

30, Jatim Park 2 :37, Museum Angkut 30, 

Predator Fun Park: 33, Batu Night 

Spektakuler (BNS); 25, Songgoriti: 10 

dan Selekta: 30. 

Efektifitas Manajemen Komplain 

Wisatawan 

Efektifitas pengelolaan pengaduan 

keluhan (manajemen komplain) 

wisatawan di ukur dengan indikator 

komimen, visible, accessible, 

kesederhanaan, kecepatan, fairness dan 

konfidensial.  

Tabel 2. Efektifitas Pengelolaan Pengaduan 

Keluhan Wisatawan di Obyek Wisata Kota 

Batu 
Sumber: Data primer diolah 2018. 

 

1) Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Jatim Park 1 (JP1) 

a) Komitmen nilai rata-rata 3,9 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 2.4 (cukup baik). 

Manajemen menginformasikan cukup 

jelas dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,6 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,0 

(cukup baik). Prosedur komplain 

cukup sederhana dan mudah dipahami 

pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,2 (baik) . 

Setiap komplain ditangani dengan 

cepat rentang waktu penyelesaian 

yang realistis diinformasikan kepada 

JP1 JP 2 M.AKT BNS PFP SLCTA SGRT BATU

1

Pihak manajemen  memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

3,90 3,92 3,8 3,92 4,09 3,7 3,2 3,79

2

Manajemen menginformasikan secara 

jelas dan akurat kepada wisatawan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. 

2,37 2,89 3,4 3,8 2,88 3,2 2,5 3,01

3

Pengelola objek wisata  menjamin 

bahwa wisatawan secara bebas, 

mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain.

3,63 2,92 3,2 3,76 3,18 3,5 3,3 3,36

4
Prosedur komplain sederhana dan 

mudah dipahami pelanggan. 
3,00

2,95
3,3 3,8 3,36 3,4 3,5 3,33

5

Setiap komplain ditangani secepat 

mungkin, setiap perkembangan atau 

kemajuan dalam penanganan komplain 

yang sedang diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan. 

3,17

2,68

3,3 3,48 3,15 3,0 2,8 3,08

6
Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan. 

3,33

3,11

3,3 3,4 3,24 3,2 3,5 3,29

7 Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga.  
3,27

3,78
3,7 3,6 3,61 3,3 3 3,47

PernyataanNo
Nilai Rata-Rata
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wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 

diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,3 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik. 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,3 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

2) Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Jatim Park 2 (JP2) 

a) Komitmen nilai rata-rata 3,92 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 2.89 (cukup 

baik). Manajemen menginformasikan 

cukup jelas dan akurat kepada 

pelanggan dan karyawan tentang cara 

penyampaian komplain dan pihak-

pihak yang dapat dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 2,92 (cukup 

baik). Pengelola objek wisata 

menjamin dengan cukup baik bahwa 

pelanggan secara bebas, mudah, dan 

murah dapat menyampaikan komplain, 

misalnya dengan menyediakan saluran 

telepon bebas pulsa atau amplop 

berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 2,95 

(cukup baik). Prosedur komplain 

cukup sederhana dan mudah dipahami 

pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 2,68 (cukup 

baik). Setiap komplain ditangani 

dengan cukup cepat rentang waktu 

penyelesaian yang realistis 

diinformasikan kepada wisatawan. 

Selain itu, setiap perkembangan atau 

kemajuan dalam penanganan 

komplain yang sedang diselesaikan 

senantiasa dikomunikasikan kepada 

pelanggan yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,11 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,3 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

3) Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Museum Angkot  (MAKT) 

a) Komitmen nilai  rata-rata  3,8 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa  
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b) Visible nilai rata-rata 3.4 (baik). 

Manajemen menginformasikan jelas 

dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,3 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,3 

(baik). Prosedur komplain sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,3 (baik) 

Setiap komplain ditangani dengan 

cepat rentang waktu penyelesaian 

yang realistis diinformasikan kepada 

wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 

diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,3 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,7 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

4) Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Batu Night Spektakuler 

(BNS) 

a) Komitmen nilai rata-rata 3,92 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 3.8 (baik). 

Manajemen menginformasikan jelas 

dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,76 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,8 

(baik). Prosedur komplain sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,48 (baik). 

Setiap komplain ditangani dengan 

cepat rentang waktu penyelesaian 

yang realistis diinformasikan kepada 

wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 
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diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,4 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,6 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

5) Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Predator Fun Park (PFP) 

a) Komitmen nilai rata-rata 4,09 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 2.88 (cukup 

baik). Manajemen menginformasikan 

cukup jelas dan akurat kepada 

pelanggan dan karyawan tentang cara 

penyampaian komplain dan pihak-

pihak yang dapat dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,18 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,36 

(baik). Prosedur komplain sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,15 (baik). 

Setiap komplain ditangani dengan 

cepat rentang waktu penyelesaian 

yang realistis diinformasikan kepada 

wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 

diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,24 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik. 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,61 

(baik). Keinginan pelanggan akan 

privasi dan kerahasiaan dihargai dan 

dijaga dengan baik. 

6)  Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Selecta (SLCTA) 

a) Komitmen nilai rata-rata 3,7 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 3,2 (baik). 

Manajemen menginformasikan cukup 

jelas dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 
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dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,5 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain, misalnya 

dengan menyediakan saluran telepon 

bebas pulsa atau amplop berperangko.  

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,4 

(baik). Prosedur komplain sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,0 

(cukupmbaik). Setiap komplain 

ditangani dengan cepat rentang waktu 

penyelesaian yang realistis 

diinformasikan kepada wisatawan. 

Selain itu, setiap perkembangan atau 

kemajuan dalam penanganan 

komplain yang sedang diselesaikan 

senantiasa dikomunikasikan kepada 

pelanggan yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,2 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan 

baik 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,3 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

7)  Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan Songgoriti (SGRT) 

a) Komitmen nilai rata-rata 3,2 (baik). 

Pihak manajemen memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mendengarkan dan 

menyelesaikan masalah komplain 

dalam rangka peningkatan kualitas 

produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 2.5 (cukup baik). 

Manajemen menginformasikan cukup 

jelas dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. 

c) Accessible nilai rata-rata 3,6 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain. 

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,3 

(baik). Prosedur komplain sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 2,8 (cukup 

baik). Setiap komplain ditangani 

dengan cukup cepat rentang waktu 

penyelesaian yang realistis 

diinformasikan kepada wisatawan. 

Selain itu, setiap perkembangan atau 

kemajuan dalam penanganan 

komplain yang sedang diselesaikan 

senantiasa dikomunikasikan kepada 

pelanggan yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,5 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan  

baik 
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g) Konfidensial nilai rata-rata 3,3 (baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

8)    Pengelolaan Pengaduan Keluhan 

Wisatawan di Kota Batu   

a) Komitmen nilai  rata-rata  3,79 (baik). 

Pihak manajemen pengelola objek  

wisata di kota Batu   memiliki 

komitmen yang tinggi  untuk 

mendengarkan dan menyelesaikan 

masalah komplain dalam rangka 

peningkatan kualitas produk dan jasa. 

b) Visible nilai rata-rata 3,01 ( baik) . 

Manajemen pengelola objek wisata di 

kota Batu menginformasikan cukup 

jelas dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi . 

c) Accessible nilai rata-rata 3,36 (baik). 

Pengelola objek wisata menjamin 

dengan baik bahwa pelanggan secara 

bebas, mudah, dan murah dapat 

menyampaikan komplain. 

d) Kesederhanaan nilai rata-rata 3,29 

(baik). Prosedur komplain  sederhana 

dan mudah dipahami pelanggan.  

e) Kecepatan nilai rata-rata 3,2 (baik) . 

Setiap komplain ditangani dengan 

cepat rentang waktu penyelesaian 

yang realistis diinformasikan kepada 

wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 

diselesaikan senantiasa 

dikomunikasikan kepada pelanggan 

yang bersangkutan.  

f) Fairness nilai rata-rata 3,29 (baik) 

Setiap komplain mendapatkan 

perlakuan sama atau adil, tanpa 

membeda-bedakan pelanggan dengan  

baik 

g) Konfidensial nilai rata-rata 3,47(baik). 

Keinginan pelanggan akan privasi dan 

kerahasiaan dihargai dan dijaga 

dengan baik. 

Standar Pelayanan Penganduan 

Wisatawan 

1) Penerimaan Keluhan Pelanggan  

Komitmen  pengelola objek wisata dalam 

penerimaan keluhan ditunjukkan dengan 

adanya  media untuk pengaduan atau  

komplain  wisatawan yaitu: media lisan 

(bertatap muka langsung dengan pegawai 

Humas  dan via telepon); Media tertulis 

(melalui surat, short message service 

(SMS), twiter, whatApps, facebook, 

instagram dan kotak saran yang telah 

tersedia di setiap unit pelayanan); Media 

email dan website ;  Untuk web site 

www.jtp.id adalah web site untuk objek 

wisata Jatim Park 1, Jatim Park 2, BNS,  

Predator Fun Park, dan Museum Angkot, 

sedangkan  website www.selecta.com 

adalah website untuk Selecta ,  akses 

dalam penerimaan keluhan didukung oleh 

unsur sarana / prasarana, mekanisme / 
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tahapan penyampaian komplain dan 

jumlah petugas humas, Keadilan dalam 

penerimaan keluhan pelanggan 

menggambarkan bahwa adanya kesamaan 

perilaku pelayanan kepada pelanggan. Dan 

tidak ada perbedaan antara pelanggan baik 

wisatawan nusantara maupun 

mancanegara  dan ditunjukkan dengan 

adanya kesamaan prosedur dalam 

penyampaian komplain dan sikap petugas 

dalam penerimaan keluhan pelanggan, 

Kecepatan dalam penerimaan keluhan 

pelanggan menggambarkan bahwa lama 

waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk 

mengakses media penyampaian complain 

adalah < 1x24 jam. 

2) Perekaman Keluhan Pelanggan  

Komitmen  pengelola objek wisata dalam 

perekaman keluhan menggambarkan 

bahwa sebelum pencatatan, petugas 

melakukan pengkonfirmasian ulang 

keluhan pelanggan dan proses pencatatan 

keluhan yang dilakukan oleh pelanggan, 

Akses dalam perekaman keluhan 

pelanggan  didukung oleh kemudahan 

pencatatan kronologis permasalahan, 

mekanisme /tahapan dalam perekaman 

keluhan, dan bahasa yang digunakan 

dalam pencatatan keluhan, Keadilan dalam 

perekaman keluhan pelanggan 

menggambarkan bahwa petugas 

menanyakan identitas kepada setiap 

pelanggan yang mengeluh. Petugas secara 

adil melakukan pencatatan keluhan 

pelanggan dengan menggunakan media 

buku dengan melampirkan blanko kotak. 

Semua komplain yang masuk tercatat 

dalam buku saran/keluhan, Kecepatan 

perekaman/pencatatan keluhan dapat 

digambarkan bahwa lama waktu yang 

dibutuhkan petugas untuk pencatatan 

keluhan pelanggan 

3) Pemrosesan Keluhan Pelanggan  

Sikap petugas dalam pemprosesan keluhan 

adalah memiliki komitmen yang tinggi, 

sabar, telaten, tersenyum dan memproses 

dengan senang hati. Setelah petugas 

melakukan pencatatan keluhan. Data 

keluhan akan ditelaah dan Dilaporkan  

selanjutnya akan dilakukan proses dan 

pengolahan data pengaduan yaitu: 

mengidentifikasi pokok permasalahan dan 

memberikan alternatif solusi yang 

dianggap tepat sesuai permasalahan serta 

pengambilan keputusan solusi terbaik 

sebagai upaya tindak lanjut, Akses dalam 

pemprosesan keluhan didukung oleh 

kepahaman mekanisme / tahapan dalam 

pemprosesan dan pihak yang terlibat 

dalam pemprosesan keluhan, Keadilan 

dalam pemprosesan keluhan pelanggan 

menggambarkan bahwa petugas 

melakukan pemprosesan keluhan 

pelanggan secara adil kepada setiap 

pelanggan. Semua keluhan diproses dan 

ditindaklanjuti secara tuntas, Kecepatan 
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dalam pemprosesan pelanggan 

menggambarkan waktu yang dibutuhkan 

dalam melakukan pemrosesan. 

4) Peresponan Keluhan Pelanggan  

Komitmen dalam peresponan keluhan 

pelanggan adalah Sikap  petugas 

mempunyai daya tanggap terhadap 

penerimaan keluhan, perekaman dan 

pemprosesan. Petugas mengupayakan 

sebuah rencana tindak lanjut sebagai 

wujud respon terhadap keluhan pelanggan, 

Akses dalam peresponan keluhan adalah 

kemampuan petugas dalam berkomunikasi 

dengan pelanggan dan bahasa yang 

digunakan petugas dalam memberikan 

respon, Keadilan dalam peresponan 

keluhan menggambarkan bahwapetugas 

selalu bersedia untuk menyelesaikan 

masalah setiap pelanggan yang mengeluh. 

Petugas secara adil merespon keluhan 

pelanggan yaitu mulai dari menerima  

keluhan, mencatat keluhan, dan 

melaporkan keluhan pelanggan untuk 

diproses dan ditindaklanjuti, Kecepatan 

dalam peresponan keluhan 

menggambarkan daya tanggap  atau 

respon petugas terhadap keluhan 

pelanggan. 

5) Penyelesaian Keluhan Pelanggan  

Komitmen dalam penyelesaian masalah 

pelanggan ditunjukkan oleh mekanisme 

penyelesaian masalah yang telah 

dilakukan yaitu menjalankan penyelesaian 

masalah sesuai dengan keputusan yang 

telah diambil, serta menginformasikan 

kembali hasil tindak lanjut kepada 

pelanggan untuk mendapatkan umpan 

balik, Akses dalam penyelesaian masalah 

didukung oleh kelengkapan identitas 

pelanggan (ada identitas: pelanggan dapat 

mendengar kembali penginformasian hasil 

tindak lanjut; tidak ada identitas: 

pelanggan tidak mendapatkan 

penyelesaian masalah), kepahaman 

mekanisme/tahapan penyelesaian masalah, 

dan bahasa dalam penyelesaian komplain, 

Keadilan dalam penyelesaian masalah 

menggambarkan bahwa keputusan 

yangdikeluarkan untuk penyelesaian 

masalah selalu disesuaikan dengan rekam 

data yang masuk. Petugas melakukan 

penyelesaian masalah apabila terdapat 

identitas pelanggan yang jelas. Petugas 

berperilaku yang sama dalam penyelesaian 

masalah pelanggan yaitu sopan, ramah, 

berterima kasih dan menyampaikan maaf 

atas ketidaknyamanan yang dirasakan 

pelanggan. Lama waktu yang dibutuhkan 

dalam penyelesaian masalah pelanggan 

tergantung jenis komplain pelanggan.   

Dalam kajian pengelolaan 

pengaduan keluhan wisatawan 

menunjukan terjadinya pengaduan 

disebabkan oleh kesenjangan antara 

harapan dan realitas layanan  wisatawan . 

Teori peneliti melihat bahwa, model mutu 
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jasa yang dikemukakan oleh Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry (dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008) dapat digunakan sebagai 

acuan oleh pemberi jasa sehingga 

pemakai jasa merasa puas akan layanan 

yang diberikan. Pengaduhan keluhan 

wisatawan berhubungan dengan kualitas 

layanan yang diberikan untuk wisatawan, 

semakin berkualitas dalam memberikan 

pelayanan akan mengurangi komplain 

wisatawan. Komplain wisatawan akan 

menjadi umpan balik dalam peningkata 

kualitas layanan jika komplain dikelola 

dengan baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dalam pengelolaan pengaduhan keluhan 

wisatawan yang dilakukan oleh pengelola 

objek wisata menunjukan, pihak 

manajemen pengelola objek wisata di kota 

Batu   memiliki komitmen yang tinggi 

untuk mendengarkan dan menyelesaikan 

masalah komplain dalam rangka 

peningkatan kualitas produk dan jasa 

Manajemen pengelola objek wisata di 

kota Batu juga menginformasikan cukup 

jelas dan akurat kepada pelanggan dan 

karyawan tentang cara penyampaian 

komplain dan pihak-pihak yang dapat 

dihubungi. Pengelola objek wisata kota 

Batu menjamin dengan baik bahwa 

pelanggan secara bebas, mudah, dan 

murah dapat menyampaikan komplain. 

Prosedur komplain sederhana dan mudah 

dipahami pelanggan. Setiap komplain 

ditangani dengan cepat rentang waktu 

penyelesaian yang realistis diinformasikan 

kepada wisatawan. Selain itu, setiap 

perkembangan atau kemajuan dalam 

penanganan komplain yang sedang 

diselesaikan senantiasa dikomunikasikan 

kepada pelanggan yang bersangkutan. 

Setiap komplain mendapatkan perlakuan 

sama atau adil, tanpa membeda-bedakan 

pelanggan dengan baik. Keinginan 

pelanggan akan privasi dan kerahasiaan 

dihargai dan dijaga dengan baik. 

Saran  

Pemerintahan kota Batu hendaknya 

membuat standar pengelolaan pengaduan 

keluhan wisatawan yang dapat 

diimplementasi diseluruh destinasi obyek 

wisata kota batu, sehingga memudahkan 

dalam memonitoring penanganan keluhan 

wisatawan yang dilakukan oleh pihak 

pengelola objek wisata. 
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Abstract: BUMDes which are pillars of economic activities in villages that function as 

social institutions and commercial institutions. BUMDes as a social institution sided 

with the interests of the community through its contribution in the provision of social 

services. The purpose of this study was 1) To know the real conditions of Village-

Owned Enterprises (BUMDes) in Banyuwangi Regency. 2) Knowing the obstacles 

faced by Village-Owned Enterprises (BUMDes) in running their business units. 3) 

Knowing the impact felt by the community with the establishment of Village-Owned 

Enterprises (BUMDes) that have been successful in managing all of their activities. In 

this study researchers used qualitative methods. The technique of determining 

informants used purposive sampling technique for key informants and Snowball 

Sampling methods for additional informants. The method of data collection is done by 

observation, interviews, and documentation. After the collected data is analyzed, in 

testing the validity of the data, this study uses triangulation techniques. The results 

showed that the real conditions of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in 

Banyuwangi Regency were 11 BUMDes with Developing conditions, 23 BUMDes 

Underdeveloped, and 74 BUMDes under Staged. the number of villages is quite large, 

namely 189 villages, only 57.14% of BUMDes have been formed, of which only 11.1% 

are categorized as developing. Constraints faced by Village-Owned Enterprises 

(BUMDes) in running their business units, especially the BUMDes that have 

developed priorities from the savings and loan business units, are many customers who 

experience delinquency and congestion. Strategies that have been applied to Village-

Owned Enterprises (BUMDes) that have been able to develop the activities are 

specialization looking at village potential and characteristics of each village that 

varies. For villages that are close to the tourism sector, the welfare opportunities of 

BUMDes can be obtained from tourism development, and strategic rural areas with 

agricultural potential, maximized for BUMDes engaged in agriculture sector. The 

impact felt by the community with the establishment of Village-Owned Enterprises 

(BUMDes) which have been successful in managing all activities is specifically for 

BUMDes that are able to absorb labor and have provided PADes to their villages, out 

of 11 BUMDes that have only 2 BUMDes that show their PADes, BUMDes "Ijen 

Lestari" in Tamansari Village, Licin Subdistrict, Rp. 1,500,000 per month and "Jolo 

Sutro" in the Kemiren Village, Glagah Sub-District of Rp. 750,000 per month. 

Keywords: Impact, BUMDes, Community Welfare 

.
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan Nawacita Presiden RI 

Bapak Joko Widodo, dimana membangun 

Desa harus dimulai dari desa, untuk itu 

Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) 

yang sifatnya gotong royong sebagai 

pendorong pertumbuhan perekonomian 

desa, maka BUMDes wajib hidup dan 

berkembang. 

BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  

Desa) yang  dikelola  oleh masyarakat dan 

pemerintah desa merupakan salah satu 

upaya untuk memperkuat  perekonomian  

desa  dan  dibentuk  berdasarkan 

kebutuhan  dan  potensi  yang  ada.  

BUMDes   merupakan  suatu lembaga  

ekonomi   yang  dibangun  atas  inisiatif  

masyarakat  dan menganut  asas  mandiri  

dengan  modal  usaha  yang  

bersumberdari masyarakat.  

BUMDes  yang  merupakan  pilar  

kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  

berfungsi sebagai  lembaga  sosial  (social  

institution)  dan  komersial  (commercial  

institution). BUMDes  sebagai  lembaga  

sosial  berpihak  kepada  kepentingan  

masyarakat  melalui kontribusinya  dalam  

penyediaan  pelayanan  sosial.  Sedangkan  

sebagai  lembaga komersial  bertujuan  

mencari  keuntungan  melalui  penawaran  

sumberdaya  lokal (barang  dan  jasa)  ke  

pasar.  Dalam  menjalankan  usahanya  

prinsip  efisiensi  dan efektifitas  harus  

selalu  ditekankan.  BUMDes  sebagai  

badan  hukum,  dibentuk berdasarkan  tata  

perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  

sesuai  dengan  kesepakatan yang 

terbangun di masyarakat desa. 

Modal untuk BUMDes dapat berasal 

Pemerintah Pusat, Propinsi, maupun 

Pihak ke III, karena sesuai Permendes No. 

4 Tahun 2015, sebagai penasehat bias 

Kepala Desa dan Susunan Organisasi di 

bawahnya tenaga operasional seperti 

Ketua, Sekretaris, dan Anggota BUMDes. 

BUMDes memiliki beberapa klasifikasi 

usaha sesuai dasar UU NO.6 Tahun 2014. 

Pendirian badan usaha ini harus 

disertai dengan penguatan  kapasitas  dan  

dukungan  dari  pemerintah  (kebijakan)  

yang  memfasilitasi dan  melindungi  

usaha  ini  dari  ancaman  persaingan  para  

pemodal  besar.  Mengingat badan  usaha  

ini  merupakan  lembaga  ekonomi  yang  

baru  beroperasi  sehingga membutuhkan  

dukungan  yang  kuat  untuk  tumbuh  dan  

berkembang.  BUMDes  dalam 

melaksanakan  kegiatannya  dikelola  oleh  

desa  (unit  pembiayaan)  sebagai  unit  

yang melakukan  transaksi  berupa  

simpan-pinjam,  persewaan  tanaman serta  

pembagian  hasil  peternakan.  Jika  

lembaga  tersebut bekerja  dengan  baik  

dan  didukung    kebijakan  yang  

memadai  maka  pertumbuhan ekonomi  
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pedesaan  akan  tergerak  ke  arah  yang  

lebih  baik  sehingga  meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat.  BUMDes  

selanjutnya  diharapkan  dapat  

menjembatani upaya penguatan ekonomi 

pedesaan. Untuk mencapai kondisi yang 

diharapkan perlu adanya langkah strategi 

dan taktik guna mengoptimalkan potensi 

dan kebutuhan pasar serta perlunya 

penyusunan desain lembaga tersebut ke 

dalam perencanaan. Selain itu potensi  

lokalistik  dan  dukungan  kebijakan  

pemerintah  harus  diperhatikan untuk 

meminimalisir tidak berkembangnya 

lembaga karena rendahnya kegiatan 

ekonomi di pedesaan.  Sehingga  perlunya  

partisipasi  masyarakat  dalam  

menjalankan  lembaga tersebut.  

BUMDes di Kabupaten Banyuwangi 

total 96 BUMDes, namun 69 BUMDes 

belum beroperasi karena pihak 

Pemerintah Desa belum memberikan 

penyertaan modal. Data Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) mencatat bahwa ada 16 

BUMDes yang kurang 

berkembang.Empat diantaranya ada di 

Kecamatan Songgon yaitu BUMDes 

―Sayu Suto‖ di Desa Balak, ―Bangkit 

Bersama‖ di Desa Bangunsari, ―Durian 

Merah‖ di Desa Songgon, dan ―Basma 

Panca‖ di Desa Sumberbulu.Selain itu ada 

BUMDes ―Jenggirat Tangi‖ di Desa Kelir 

Kecamatan Kalipuro, ―Arum Sari‖ di 

Desa Jambesari Kecamatan Giri, ―Gangga 

Jaya‖ di Desa Sumberagung Kecamatan 

Pesanggaran, ―Tri Maret‖ di Desa 

Sumbersari dan ―Kian Langgeng‖ di Desa 

Kepundungan Kecamatan Srono, dan 

Kecamatan Sempu ada ―Bumi Asri‖ di 

Desa Temuasri, ―Jambewangi Makmur‖ 

di Desa Jambewangi dan ―Karangsari‖ di 

Desa Karangsari.Selain itu BUMDes di 

Kecamatan Glenmore ―Sejahtera‖ di Desa 

Sepanjang, ―Segobang‖ di Desa Segobang 

Kecamatan Licin, ―Sejahtera‖ di Desa 

Kesilir Kecamatan Siliragung, dan 

BUMDes ―Delima Mekar‖ di Desa 

Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo. 

Sedangkan BUMDes yang mampu 

berkembang ada 11 BUMDes untuk 

seluruh Banyuwangi yaitu ―Citra 

Mandiri‖ di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro, ―Loh Jinawi‖ Desa Sumberasri 

dan ―Sentosa‖ Desa Karetan Kecamatan 

Purwoharjo, ―Jolo Sutro‖ di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah, ―Sejahtera‖ 

di Desa Sukonatar Kecamatan Srono, 

―Sejahtera‖ di Desa Alasmalang 

Kecamatan Singojuruh, ―Sri Rejeki‖ di 

Desa Kalibaru Kulon Kecamatan 

Kalibaru, ―Bina Cipta‖ di Desa Tegalsari 

Kecamatan Tegalsari, ―Lembu Suro‖ di 

Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng, 

―Ijen Lestari‖ di Desa Tamansari 

Kecamatan Licin, dan BUMDes ―Al 
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Madina‖ di Desa Temurejo Kecamatan 

Bangorejo (DMPD, 2017). 

Berdasarkan fenomena di atas dan 

melihat potensi dari 189 Desa di 

Kabupaten Banyuwangi sangat luar biasa 

ternyata hanya 96 BUMDes yang 

terbentuk dan 11 BUMDes yang mampu 

berkembang. Faktor-faktor apa yang 

menjadi kendala berkembangnya 

BUMDes tersebut dan motivasi apa yang 

telah membuat 11 BUMDes survive untuk 

mensejahterakan masyarakat di Desanya. 

Oleh karena itu peneliti tertarik  untuk  

mengkaji  lebih  lanjut  dengan  berusaha  

mengetahui  dan  merumuskan 

permasalah, maka tema yang diambil 

dalam penelitian ini adalah ―Dampak 

Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) 

Bagi Kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Banyuwangi‖.  

Rumusan Permasalahan 

Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi riil Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten 

Banyuwangi? 

2. Apa kendala yang dihadapi oleh 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam menjalankan unit usahanya? 

3. Bagaimana dampak yang dirasakan 

oleh masyarakat dengan berdirinya 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

yang telah sukses dalam 

memanajemen seluruh kegiatannya? 

Urgensi Penelitian 

Urgensi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini akan sangat 

bermanfaat dalam memetakan 

BUMDes yang aktif dan  pasif di 

Kabupaten Banyuwangi; 

2. Hasil penelitian ini akan sangat 

bermanfaat bagi Pemerintah daerah 

karena akan dapat memudahkan dalam 

memonitoring perkembangan dari 

BUMDes di Kabupaten Banyuwangi; 

3. Hasil penelitian ini akan sangat 

bermanfaat bagi Perguruan Tinggi 

dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan 

dengan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

STUDI PUSTAKA DAN PENELITIAN 

TERDAHULU 

Studi Pustaka 

Konsep Kesejahteraan Sosial  

Kondisi  sejahtera  (well_being)  biasanya  

menunjuk  pada  istilah  kesejahteraan 

sosial  (sosial  welfare)  sebagai  kondisi  

terpenuhinya  kebutuhan  material  dan  

non material. Menurut (Midgley, 2000:xi) 

mendefinisikan kesejahteraan sosial 

sebagai “a condition  or  state  of  human  

well-being”    kondisi  sejahtera  terjadi  

manakala kehidupan  manusia  yang  

aman  dan  bahagia  karena  kebutuhan  
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dasar  akan  gizi, kesehatan,  pendidikan,  

tempat  tinggal  dan  pendapatan  dapat  

terpenuhi,  serta manakala  manusia  

memperoleh  perlindungan  dari  resiko-

resiko  utama  yang mengancam  

kehidupannya.  Kesejahteraan  sosial  

memiliki  beberapa  makna  yang relatif  

berbeda,  meskipun  substansinya  tetap  

sama.  Midgley  dalam  (Huda,  2009:72) 

menyatakan  kesejahteraan  sosial  

sebagai  suatu  kondisi  yang  harus  

memenuhi  tiga syarat  utama:  (1)  ketika  

masalah  sosial  dapat  dimanaj  dengan  

baik,  (2)  ketika kebutuhan terpenuhi, dan 

(3) ketika peluang-peluang sosial terbuka 

secara maksimal.   

 Menurut  definisinya  kesejahteraan  

sosial  dibagi  menjadi  tiga  kelompok  

yaitu kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu  

keadaan,  kesejahteraan  sosial  sebagai  

suatu kegiatan  atau  pelayanan  dan  

kesejahteraan  sosial  sebagai  ilmu  

(Suud,  2006:4-8). Menurut  (Suharto,  

2006:3)  kesejahteraan  sosial  juga  

termasuk  sebagai  suatu  proses atau  

usaha  terencana  yang  dilakukan  oleh  

perorangan,  lembaga-lembaga  sosial, 

masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan melalui  pemberian  pelayanan  

sosial  dan  tunjangan  sosial.  

Kesejahteraan  sosial sebagai suatu 

keadaan sebagai berikut dibawah ini.  

 Kesejahteraan sosial menurut 

Friendlander dalam (Suud, 2006:8): 

Kesejahteraan sosial merupakan sistem  

yang terorganisir dari pelayanan-

pelayanan  dan  lembaga-lembaga  sosial,  

yang  dimaksudkan  untuk membantu  

individu-individu  dan  kelompok-

kelompok  agar  mencapai tingkat  hidup  

dan  kesehatan  yang  memuaskan,  dan  

hubungan-hubungan personal  dan  sosial  

yang  memberi  kesempatan  kepada  

mereka  untuk memperkembangkan  

seluruh  kemampuannya  dan  untuk  

meningkatakan kesejahteraan  sesuai  

dengan  kebutuhan-kebutuhan  keluarga  

dan masyarakatnya.   

Konsep Pemberdayaan Masyarakat  

Pembangunan  kesejahteraan  sosial  

dalam  arti  luas  pada  dasarnya juga 

merupakan  suatu  upaya  pemberdayaan  

masyarakat. Berbagai  upaya  yang  

dilakukan terhadap  kelompok  sasaran  

seringkali  diindentikan  sebagai  upaya  

memberdayakan (mengembangkan 

kelompok sasaran dari keadaan tidak atau 

kurang berdaya menjadi mempunyai  

daya)  guna  mencapai  kehidupan  yang  

lebih  baik  (Adi,  2005:161-162). 

 Secara  konseptual,  pemberdayaan  

(empowerment)  berasal  dari  kata  power  

yang berarti kekuatan atau kekuasaan. 

Oleh karena itu ide utama pemberdayaan 

ini selalu bersentuhan  dengan  konsep  
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kekuasaan.  Menurut  (Ife,  1995:61-64),  

pengertian kekuasaan  tidak  berhenti  

pada  kekuasaan  politik  dalam  arti  

sempit,  melainkan kekuasaan seseorang 

atas beberapa hal berikut. 

a. Pilihan – pilihan personal dan 

kesempatan hidup: kemampuan  dalam  

membuat keputusan mengenai  gaya 

hidup, tempat tinggal, pekerjaan.  

b. Pendefinisian kebutuhan:  kemampuan 

menentukan kebutuhan  selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya.  

c. Ide atau gagasan:  kemampuan  

mengespresikandan  menyumbangkan 

gagasan dalamsuatu forum atau dikusi 

secara bebas dan tanpa tekanan.  

d. Lembaga-lembaga: kemampuan  

menjangkau,  menggunakan,  dan 

mempengaruhi  pranata-pranata  

masyarakat,  seperti  lembaga 

kesejahteraan sosial, pendidikan dan 

kesehatan.  

e. Sumber-sumber: kemampuan 

memobilisasi  sumber-sumber,  

informal dan kemasyarakatan.  

f. Aktivitas ekonomi: kemampuan 

memanfaatkan danmengelola 

mekanisme produksi, distribusi dan 

pertukaran barang serta jasa.  

g. Reproduksi: kemampuan  dalam  

kaitannya  dengan  proses  kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan 

sosialisasi.  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

Pasal 3 tentang tujuan  pendirian Badan 

Usaha Milik Desa yaitu: 

a. Meningkatkan perekonomian Desa; 

b. Mengoptimalkan aset Desa agar 

bermanfaat untuk kesejahteraan desa; 

c. Meningkatkan usaha masyarakat 

dalam pengelolaan potensi ekonomi 

desa; 

d. Mengembangkan rencana kerja sama 

usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga; 

e. Menciptakan peluang dan jaringan 

pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga; 

f. Membuka lapangan kerja; 

g. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi Desa; dan 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat 

desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha 

BUMDes yaitu: 

a. BUM Desa dapat menjalankan bisnis 

sosial (Social Business) sederhana 

yang memberikan pelayanan umum 
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(Serving) kepada masyarakat dengan 

memperoleh keuntungan finansial; 

b. BUM Desa dapat menjalankan bisnis 

penyewaan (Renting) barang untuk 

melayani kebutuhan masyarakat Desa 

dan ditujukan untuk memperoleh 

Pendapatan Asli Desa. 

c. BUM Desa dapat menjalankan usaha 

Perantara (brokering) yang 

memberikan jasa pelayanan kepada 

warga. 

d. BUM Desa dapat menjalankan bisnis 

yang berproduksi dan/atau berdagang 

(trading) barang-barang tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

maupun dipasarkan pada skala pasar 

yang lebih luas. 

e. BUM Desa dapat menjalankan bisnis 

keuangan (financial business) yang 

memenuhi kebutuhan usaha-usaha 

skala mikro yang dijalankan oleh 

pelaku usaha ekonomi Desa. 

f. BUM Desa dapat menjalankan usaha 

bersama (holding) sebagai iduk dari 

unit-unit usaha yang dikembangkan 

masyarakat Desa baik dalam skala 

lokal Desa maupun kawasan 

Perdesaan. 

Penelitian Terdahulu 

Kurniawan, Ade Ika. 2016. Peranan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (Desa Lanjut Kecamatan 

Singkep Pesisir Kabupaten Lingga 

Tahun 2015). Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Peranan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah khususnya 

masyaraakat Desa Lanjut Kecamatan 

Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. 

Metode penelitian kualitatif yang 

berdasar proses pengambilan data 

bersifat sampling purpose, informan 

penelitian berjumlah 10 orang. Dalam 

menganalisis data penelitian 

menggunakan wawancara dan 

observasi.Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Peranan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  

sebagai Fasilitator, Motivator, Mediator, 

Dinamisator mengalami 

peningkatan.Peranan BUMDes Desa 

Lanjut sudah melaksanakan tugas sesuai 

dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi 

terjadi tidak sesuai dengan yang 

diinginkan hanya meningkat Rp. 

3.940.000 saja. 

Tama, D.O.E. dan Yanuardi. 

Dampak Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Bagi Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa Karangrejek 

Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Gunungkidul.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dampak Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) bagi 
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kesejahteraan masyarakat di Desa 

Karangrejek, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul khususnya di 

bidang ekonomi, kesehatan dan 

pembangunan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa BUMDES 

Karangrejek telah berhasil memberi 

dampak yang positif bagi peningkatan 

perekonomian desa dan kesejahteraan 

masyarakat meskipun unit-unit dari 

BUMDES belum berjalan secara 

keseluruhan.BUMDES Karangrejek juga 

berdampak terhadap kesehatan 

masyarakat desa yang lebih terjamin. 

Pembangunan desa pun semakin lancer 

dengan adanya dana yang dihasilkan dari 

BUMDES. Selain itu adanya tingkat 

partisipasi masyarakat yang begitu tinggi 

membuat BUMDES Karangrejek 

semakin maju. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini fokus pada BUMDes 

dalam keadaan Berkembang yaitu ada 11 

BUMDes tersebar di 11 Desa di 10 

Kecamatan. Adapun data BUMDes dan 

lokasi penelitian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian BUMDes di 3 

Kecamatan 

Sumber: DPMD Kabupaten Banyuwangi, 

2017 

Pendekatan Penelitian 

Dalam  suatu  penelitian  ilmiah,  metode  

penelitian  memegang  peranan  yang 

penting  untuk  menentukan  

keberhasilan  suatu  penelitian.  Teknik  

yang  digunakan untuk mengumpulkan 

data, menganalisis adalah mengunakan 

pendekatan-pendekatan penelitian  

sehingga  hasil  akhir  penelitian  mampu  

menyajikan  informasi  yang  valid.  

 Dalam  penelitian  sosial  terdapat 

dua  jenis  pendekatan  untuk  

melakukan  olah  data yaitu penelitian 

kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Pendekatan tersebut dipilih sesuai 

dengan  fenomena  yang  sedang  diteliti.  

Sebagaimana  penjelasan  di  latar  

belakang, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian dalam kajian peran Badan 

No Nama 

BUMDes 
Desa 

Kecama-

tan 
Ket 

1 ‖Citra 

Mandiri‖ 
Ketapang Kalipuro 

Berkemba

ng 

2 ‖Ijen 

Lestari‖ 
Tamansari Licin 

Berkemba

ng 

3 
‖Al Madina‖ Temurejo Bangorejo 

Berkemba

ng 

4 ‖Mitra 
Mandiri‖ 

Karangdor
o 

Tegalsari 
Berkemba

ng 

5 ―Loh 

Jinawi‖ 
Sumberasri 

Purwoharj

o 

Berkemba

ng 

6 
―Sentosa‖ Karetan 

Berkemba

ng 

7 
‖Sri Rejeki‖ 

Kalibaruku

lon 
Kalibaru 

Berkemba

ng 

8 
‖Sejahtera‖ Sukonatar Srono 

Berkemba
ng 

9 
‖Sejahtera‖ 

Alasmalan

g 

Singojuru

h 

Berkemba

ng 

10 ‖Lembu 

Suro‖ 

Gentengkul

on 
Genteng 

Berkemba

ng 

11 
‖Jolo Sutro‖ Kemiren Glagah 
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Usaha Milik Desa (BUMDes)  dalam  

meningkat  kesejahteraan  masyarakat,  

bahwa  pendekatan  yang sesuai  dalm  

kajian  tersebut  adalah  penelitian  

kualitatif.   

Jenis Data  

a. Data Primer  

Data primer didapatkan dari hasil 

analisis langsung pada sumber utama 

penelitian melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi terhadap Kepala Desa 

BUMDes dengan kategori berkembang, 

Ketua BUMDES, Ketua unit-unit usaha 

BUMDES, pengurus BUMDES dan 

masyarakat pengguna BUMDES di 

lapangan ketika penelitian dilakukan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

didapatkan bukan dari sumber utama, 

melainkan dari pihak-pihak lain ataupun 

dari data dokumentasi atau arsip. 

Adapun data sekunder yang diperlukan 

untuk analisis penelitian adalah data 

yang berasal dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Kabupaten Banyuwangi terkait dengan 

BUMDes di 24 Kecamatan untuk 

melihat kondisi secara makro.  

Teknik Penentuan Informan  

Dalam  penelitian  kualitatif  penentuan  

informan  sangat  diperlukan.  Menurut 

(Moleong,  2000:90)  menyatakan  

bahwa:  informan  adalah  orang  yang  

dimanfaatkan untuk  memberikan  

informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  

latar  belakang  obyek penelitian  bagi  

peneliti.  Informan  merupakan  orang  

yang  mengetahui  tentang  suatu 

kejadian atau peristiwa di lapangan dan 

terlibat langsung dalam kejadian itu 

sehingga apabila penulis bertanya 

tentang suatu keadaan, peristiwa atau 

kejadian maka penulis mendapatkan  

data  yang  valid.  Informan  disini  

nantinya  sebagai  obyek  yang  aktif 

memberikan  jawaban  terhadap  apa  

yang  ditanyakan  penulis.  Sehingga  

dalam  hal  ini penulis berusaha 

menggali informasi lebih dalam dari 

informan. Dalam penelitian ini, peneliti 

memanfaatkan informan untuk 

berbicara, bertukar pikiran  atau  

membandingkan  suatu  kejadian  yang  

ditemukan  dari  subyek  lainnya. 

Penelitian ini mengunakan teknik 

purposive untuk informan pokok dan 

metode Snowball Sampling  untuk  

informan  tambahan.   

Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh penulis yaitu:  

a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan pada 

suatu kejadian di lapangan, selanjutnya 

dari pengamatan tersebut dilakukan 

pencatatan secara sistematis terhadap 
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gejala, data dan fakta yang diteliti secara 

langsung. Dalam penelitian kualitatif 

terdapat beberapa teknik  observasi  

yang  harus  digunakan,  (Sanafiah  

Faisal  dalam  Sugiyono,  2009:4) 

mengklasifikasi  observasi  menjadi  

observasi  berpartisipasif  (participant 

observastion),  observasi  secara  terus  

terang  dan  tersamar  (overt  observation  

dan covert observation), dan observasi 

yang tak berstruktur (unstructured 

observation). 

b. Wawancara  

Wawancara  adalah  metode  

pengumpulan  data  dengan  melakukan  

tanya  jawab secara  langsung  kepada  

responden  guna  mendapat  data  dan  

keterangan  yang menunjang  penelitian. 

Maksud  mengadakan  wawancara, 

seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan 

Guba, (1985:266), antara lain yaitu: 

―Mengkonstruksikan  mengenai  orang,  

kejadian,  kegiatan,  organisasi, 

perasaan,  motivasi,  tuntutan,  

kepedulian  dan  lain-lain  kebulatan; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang dialami masa 

lalu;  memproyeksikan  kebulatan-

kebulatan  sebagai  telah  diharapkan 

untuk  dialami  pada  masa  yang  akan  

datang;  memverifikasi,  mengubah, dan  

memperluas  informasi  yang  diperoleh  

dari  orang  lain,  baik  manusia maupun 

bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan 

memperluas  konstruksi  yang  

dikembangkan  oleh  peneliti  sebagai 

pengecekan anggota‖.  Dalam  penelitian  

ini  data  yang  dikumpulkan  melalui  

wawancara  mendalam  (indepth  

interview)  terhadap  para  informan. 

Proses kegiatan wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan di  kantor  

BUMDes  dan  rumah  informan, 

diharapkan  data  yang  diperoleh  

semakin terfokus dan informan dapat 

menceritakan apakah yang sudah 

dilakukan BUMDes. 

c. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) dalam 

penelitian ini dengan mengundang tim 

expert dari Bappeda, Bagian Pemerintah 

Pemda Banyuwangi, Bagian Pemerintah 

Desa Pemda Banyuwangi, dan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Banyuwangi untuk 

mengetahui persepsi tim expert tentang 

berbagai kendala, motivasi, dan harapan 

terkait Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kabupaten Banyuwangi. 

 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi  merupakan  salah  satu  

teknik  pengumpulan  data  yang  

digunakan oleh  peneliti  dalam  

penelitian  ini.  Dokumentasi  merupakan  
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pencatatan  data yang bersumber  dari  

arsip-arsip,  surat-surat  yang  diperlukan  

dalam  penelitian  serta dokumen-

dokumen  atau  data-data  yang  

berhubungan  dengan  data  penelitian.  

yaitu data  tentang  Dampak  Badan  

Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam  

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  

di Kabupaten Banyuwangi.  

Analisis Data 

Gambar 3.1 Alur Analisis Data 

Analisis  data  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  ialah  analisis  data  

secara kualitatif, yaitu segala sesuatu 

yang dinyatakan informan, baik secara 

tertulis maupun secara lisan serta 

perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti 

sebagi sesuatu yang utuh. Bogdan 

(dalam Sugiyono. 2009:88), menyatakan 

bahwa analisis data adalah: ―Proses 

mencari dan menyusun secara sitematis 

data  yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain sehingga mudah dipahami  

dan  temuannya  dapat  diinformasikan  

kepada  orang  lain. Analisis  data  

dilakukan  dengan  mengorganisasikan  

data, menjabarakannya  ke  dalam  unit-

unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke 

dalam  pola,  memilih  mana  yang  

penting  dan  yang  akan  dipelajari,  

dalam membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain‖. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Kondisi riil Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kabupaten Banyuwangi 

a. Kondisi BUMDes secara makro di 

Kabupaten Banyuwangi 

Secara makro keadaan BUMDes 

dikategorikan dalam 3 kategori yaitu 

BUMDes dalam Berkembang, Kurang 

Berkembang, dan Rintisan.Dari jumlah 

189 Desa di 24 Kecamatan dikurangi 

Kecamatan Banyuwangi yang totalitas 

adalah Kelurahan yang tidak menerima 

Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat. 

Pada pembahasan sebelumnya sudah 

diterangkan terkait jumlah BUMDes 

sesuai kategori yaitu sebagai berikut: 

Pengumpulan 
Data Mentah 

Transkip  

Data 

Pembuatan 
Koding 

Kategorisasi 

Data 

Penyimpulan  

Sementara 

Triangulasi Penyimpulan  

Akhir 
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 Pada Grafik 4.1 dapat diamati bahwa 

dari jumlah desa yang cukup besar yaitu 

189 Desa, baru terbentuk 57,14 % 

BUMDes, dimana hanya ada 11,11% 

yang dikategorikan dalam keadaan 

berkembang. Oleh karena itu untuk 

memotivasi desa-desa lain yang dalam 

keadaan berkembang,  

rintisan, dan belum mendirikan 

BUMDes untuk segera terpicu 

mengembangkan unit usahanya sesuai 

dengan potensi yang ada di masing-

masing desa di Kabupaten 

Banyuwangi.Sehingga amanat Undang-

Undang segera dapat terlaksana untuk 

mewujudkan kemandirian desa. 

b. Kondisi BUMDes 24 Kecamatan di 

Kabupaten Banyuwangi 

Data yang telah terhimpun dan 

digunakan dalam analisis yang 

didapatkan dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Kabupaten Banyuwangi  sebagai berikut: 

1) Data BUMDes dalam keadaan 

Berkembang sebanyak 12 Desa di 10 

Kecamatan;  

a) BUMDes ‖Citra Mandiri‖ di Desa 

Ketapang Kecamatan Kalipuro 

b) BUMDes ‖Ijen Lestari‖ di Desa 

Tamansari Kecamatan Licin 

c) BUMDes ‖Al Madina‖ di Desa 

Temurejo Kecamatan Bangorejo 

d) BUMDes ‖Mitra Mandiri‖ di Desa 

Karangdoro Kecamatan Tegalsari 

e) BUMDes ‖Loh Jinawi‖ di Desa 

Sumbrasri Kecamatan Purwoharjo 

f) BUMDes ‖Sentosa‖ di Desa 

Karetan Kecamatan Purwoharjo 

g) BUMDes ‖Sri Rejeki‖ di Desa 

Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru 

h) BUMDes ‖Sejahtera‖ di Desa 

Sukonatar Kecamatan Srono 

i) BUMDes ‖Sejahtera‖ di Desa 

Alasmalang Kecamatan Singojuruh 

j) BUMDes ‖Lembu Suro‖ di Desa 

Gentengkulon Kecamatan Genteng 

k) BUMDes ‖Rukun Makmur‖ di 

Desa Kembiritan Kecamatan 

Genteng 

l) BUMDes ‖Jolo Sutro‖ di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah 

BUMDes ‖Rukun Makmur‖ di Desa 

Kembiritan pada awal Juni 2017 baru 

alih keadaan dari Kurang Berkembang 

menjadi Berkembang, sedangkan riset 

ini dikhususkan pada BUMDes yang 

sudah Berkembang minimal 6 bulan 

untuk melihat progress kegiatan unit 

usahanya. 

Berkembang Kurang

Berkembang

Rintisan

12 
22 

74 

Grafik 4.1  BUMDes di Kabupaten 

Banyuwangi 
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2) Data BUMDes dalam keadaan Kurang 

Berkembang 22 Desa di 10 

Kecamatan yaitu: 

a) BUMDes ―Sayu Wiwit‖ di Desa 

Balak Kecamatan Songgon 

b) BUMDes ―Bangkit Bersama‖ di 

Desa Bangunsari Kecamatan 

Songgon 

c) BUMDes ―Durian Merah‖ di Desa 

Songgon Kecamatan Songgon 

d) BUMDes ―Basma Panca‖ di Desa 

Sumberbulu Kecamatan Songgon 

e) BUMDes ―Prabu Tawangalun‖ di 

Desa Sraten Kecamatan Cluring 

f) BUMDes ―Jenggirat Tangi‖ di 

Desa Kelir Kecamatan Kalipuro 

g) BUMDes ―Gondo Wangi‖ di Desa 

Kaligondo Kecamatan Genteng 

h) BUMDes ―Lumbung Makmur‖ di 

Desa Gentengwetan Kecamatan 

Genteng 

i) BUMDes ―Arum Wangi‖ di Desa 

Jambisari Kecamatan Giri 

j) BUMDes ―Gangga Jaya‖ di Desa 

Sumberagung Kecamatan 

Pesanggaran 

k) BUMDes ―Tri Maret‖ di Desa 

Sumbersari Kecamatan Srono 

l) BUMDes ―Kian Langgeng‖ di 

Desa Kepundungan Kecamatan 

Srono 

m) BUMDes ―Bumi Asri‖ di Desa 

Temuasri Kecamatan Sempu 

n) BUMDes ―Jambewangi Makmur‖ 

di Desa Jambewangi Kecamatan 

Sempu 

o) BUMDes ―Karangsari‖ di Desa 

Karangsari Kecamatan Sempu 

p) BUMDes ―Sejahtera‖ di Desa 

Sepanjang Kecamatan Glenmore  

q) BUMDes ―Kharisma‖ di Desa 

Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru 

r) BUMDes ―Segobang‖ di Desa 

Segobang Kecamatan Licin 

s) BUMDes ―Kawentar‖ di Desa 

Banjar Kecamatan Licin 

t) BUMDes ―Delima‖ di Desa Licin 

Kecamatan Licin 

u) BUMDes ―Sejahtera‖ di Desa 

Kesilir Kecamatan Siliragung 

v) BUMDes ―Delima Mekar‖ di Desa 

Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo 

3) Data BUMDes dalam keadaan 

Rintisan sebanyak 74 BUMDes  

menyebar di 74 Desa di 19 Kecamatan 

yaitu 1) Kecamatan Songgon; 2) 

Kecamatan Cluring; 3) Kecamatan 

Gambiran; 4) Kecamatan Kalipuro; 5) 

Kecamatan Purwoharjo; 6) Kecamatan 

Glagah; 7) Kecamatan Singojuruh; 8) 

0 5 10 15

Simpan Pinjam

Peternakan Kambing

Peternakan

HIPPA

UMKM

Grafik 4.3 Unit Usaha BUMDes 

 Kurang Berkembang 

Unit Usaha BUMDes Kurang Berkembang
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Kecamatan Sempu; 9) Kecamatan 

Glenmore; 10) Kecamatan Muncar; 

11) Kecamatan Wongsorejo; 12) 

Kecamatan Kabat; 13) Kecamatan 

Kalibaru; 14) Kecamatan Tegaldlimo; 

15) Kecamatan Genteng; 16) 

Kecamatan Siliragung; 17) Kecamatan 

Bangorejo; 18) Kecamatan 

Blimbingsari, 19) Kecamatan 

Rogojampi.  

BUMDes di 24 Kecamatan di Kabupaten 

Banyuwangi jika diklasifikasikan 

berdasarkan unit usaha yang dimiliki 

adalah sebagai berikut. 

1) BUMDes Berkembang 

Pada BUMDes dalam keadaan 

berkembang, unit usaha yang dimiliki 

dapat diamati pada Grafik 4.2 berikut. 

Unit usaha BUMDes berkembang 

didominasi pada pengelolaan Pasar Desa, 

Hippam dilanjutkan dengan unit simpan 

pinjam.Pengelolaan pasar desa dapat 

berupa penarikaan retribusi sewa tempat 

dan parkir khusus pengguna pasar. Dalam 

aplikasinya pengelola unit usaha BUMDes 

harus memiliki etos kerja dan komitmen 

yang tinggi sebagai upaya peningkatan 

peendapatan BUMDes yang dijalankan, 

karena besar kecilnya laba yang diperoleh 

BUMDes akan berdampak pasti pada 

prosentase pendapatan dari pengelola 

BUMDes dan PADes. 

2) BUMDes Kurang Berkembang 

Pada BUMDes dalam keadaan kurang 

berkembang, unit usaha yang dimiliki 

dapat diamati pada Grafik 4.3 berikut. 

 

Unit usaha BUMDes kurang berkembang 

didominasi pada unit usaha simpan 

pinjam.Kendati dalam praktek di 

lapangan, unit usaha ini menuai kendala 

dalam pelaksanaannya seperti kredit macet 

dan tunggakan yang belum dibayarkan 

oleh pelanggan, namun pengelola 

BUMDes masih bergerak pada unit usaha 

ini karena dirasa lebih mudah dalam 

pelaksaannya. 

3) BUMDes Rintisan 

Pada BUMDes dalam keadaan Rintisan, 

unit usaha yang dimiliki BUMDes 

didominasi pada unit usaha simpan 

pinjam sebanyak 34 BUMDes yang telah 

menjalankannya, dilanjutkan unit usaha 

pelayanan air bersih/HIPPAM sebanyak 

16 BUMDes. 

Kendala Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes)  

Hasil wawancara pada pengelola 

BUMDes dan perangkat desa 

menunjukkan bahwa dari 11 BUMDes 

0 2 4 6 8

Pasar desa

Ekowisata mangrove

Home Stay

Peternakan

Café Ijen Lestari

Tanaman Jeruk

Grafik 4.2 Unit Usaha BUMDes Berkembang  

di 24 Kecamatan 

Unit Usaha BUMDes Berkembang
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yang berkembang, kendala yang dihadapi 

dapat diklasifikasikan pada Grafik 4.4 

berikut. 

Pada Grafik 4.4 menujukkan bahwa 28% 

kendala pengelolaan BUMDes 

dikarenakan adanya kredit macet atau 

adanyanasabah/pelanggan/pengguna 

BUMDes yang menunggak dalam 

mengembalikan pinjamannya pada 

BUMDes.Unit usaha simpan pinjam 

disinyalir menjadi unit usaha yang rawan 

karena dapat menghambat sirkulasi 

keungan di unit usaha tersebut. 

Dampak Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) bagi Kesejahteraan 

Masyarakat 

Dampak BUMDes terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam 

penelitian ini dikhususkan pada 

penyerapan tenaga kerja, jumlah aset 

yang dimiliki, jumlah unit usaha yang 

berkembang, dan kontribusi yang telah 

diberikan kepada desa selama BUMDes 

ini beroperasi. Secara analisis deskriptif 

dari 11 BUMDes kategori berkembang di 

Kabupaten Banyuwangi, secara riil telah 

mampu menyerap tenaga kerja dengan 

memberdayakan masyarakat sekitar 

untuk andil sebagai pengelola BUMDes 

seperti yang telah menyerap tenaga kerja 

yaitu BUMDes ‗Ijen Lestari‘ di Desa 

Tamansari Kecamatan Licin yang telah 

memberikan PADes ebesar Rp. 

1.500.000,- perbulan dan BUMDes ‗Jolo 

Sutro‘ di Desa Kemiren Kecamatan 

Glagah sebesar Rp. 750.000,- perbulan. 

Jika dihitung secara nominal angka 

pendapatan yang diterima pengelola 

terhadap hasil kerja pengembangan 

BUMDes masih tergolong masih minim, 

dikarenakan penyertaan modal BUMDes 

yang berasal dari dana desa setiap desa 

bervariasi dan sangat tergantung degan 

potensi wilayah dan etos kerja dari 

pengelola BUMDes itu sendiri. Jika 

pendapatan BUMDes besar maka 

prosentase nominal yang disetorkan ke 

PADes akan besar pula. 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

a. Kondisi riil Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Kabupaten Banyuwangi 

terdapat 11 BUMDes dengan keadaan 

Berkembang, 23 BUMDes Kurang 

Berkembang, dan 74 BUMDes dalam 

keadaan Rintisan. jumlah desa yang 

cukup besar yaitu 189 Desa, baru 

terbentuk 57,14 % BUMDes, dimana 

hanya ada 11,1% yang dikategorikan 

dalam keadaan berkembang. Oleh 

0% 

22% 

5% 

11% 28% 

5% 

11% 

6% 

6% 6% 

Grafik 4.4 Kendala BUMDes Berkembang 

Kendala

SDM

Manajemen

Software Keuangan

Kredit Macet/Nunggak

Pelaporan

Kurang sinkron antara

pengelola dan kepala desa
Sering Pergantian pengurus
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karena itu untuk memotivasi desa-desa 

lain yang dalam keadaan berkembang, 

rintisan, dan belum mendirikan 

BUMDes untuk segera terpicu 

mengembangkan unit usahanya sesuai 

dengan potensi yang ada di masing-

masing desa di Kabupaten 

Banyuwangi.  

b. Kendala yang dihadapi oleh Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

menjalankan unit usahanya khususnya 

BUMDes yang berkembang prioritas 

dari unit usaha simpan pinjam banyak 

nasabah yang mengalami 

penunggakan dan macet.  

c. Dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat dengan berdirinya Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

telah sukses dalam memanajemen 

seluruh kegiatannya dikhususkan 

untuk BUMDes yang mampu 

menyerap tenaga kerja dan telah 

memberikan PADes untuk desanya, 

dari 11 BUMDes yang diteliti baru 2 

BUMDes yang menunjukkan nilai 

PADesnya yaitu BUMDes ―Ijen 

Lestari‖ sebesar Rp. 1.500.000,- 

perbulan dan ―Jolo Sutro‖ di Desa 

Kemiren Kecamatan Glagah sebesar 

Rp. 750.000,- perbulan. 

 

 

 

Rekomendasi 

a. Pemerintah Desa  

1) Pemerintah Desa sebaiknya 

memilih pengelola BUMDes yang 

memiliki etos kerja/jiwa usaha 

yang tinggi yang memiliki 

komitmen dalam mengembangkan 

BUMDes di desa tersebut, sehingga 

BUMDes tidak dijadikan usaha 

sambilan bagi pengelola BUMDes; 

2) Pemerintah Desa yang belum 

menyertakan modal di BUMDes 

sebaiknya segera memberikan 

modal supaya unit usaha yang 

dibentuk segera berjalan dengan 

optimal; 

3) Pemerintah Desa dan pengelola 

BUMDes sebaiknya menghindari 

unit usaha yang memiliki resiko 

tinggi seperti kemacetan dana pada 

unit simpan pinjam; 

4) Unit usaha BUMDes yang dibentuk 

diharapkan disesuaikan dengan 

potensi desa masing-masing, 

sehingga kinerja akan lebih 

maksimal;  

5) Pemerintah Desa dan pengelola 

sebaiknya belajar manajemen usaha 

di BUMDes yang telah mampu 

berkembang dengan bagus supaya 

dapat menularkan ilmu untuk 

kemajuan BUMDes di desa yang 

dikelola. 
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b. Pemerintah Daerah/Dinas PMD  

1) Pemerintah Daerah/Dinas PMD 

segera membuat software khusus 

untuk BUMDes sehingga 

memudahkan administrasi 

BUMDes dan mempermudah 

untuk proses monitoring karena 

selama ini pelaporan keuangan dan 

system kinerja unit usaha 

BUMDes maih dilakukan secara 

manual; 

2) Pemerintah Daerah/Dinas PMD 

segera membuat WEB BUMDes 

yang mempermudah akses dan 

pemasaran produk/unit usaha 

BUMDes dan mempublish kinerja 

dan kegiatan BUMDes di seluruh 

desa di Kabupaten Banyuwangi. 
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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING 

(Studi Kasus Pada Karyawan PT. Aida Rattan Industry Cirebon) 

Lisa Harry Sulistyowati, Agustina, Errin 

Prodi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia 

agustinanoorsaal@gmail.com 

 

Abstract: The aim of this study is to provide empirical evidence of the influence of work 

environment on and work motivation as intervening variable. Sample in this study is  

employee of PT. Aida Rattan Industry Cirebon Data were obtained through 

questionnaries distributed to respondents. The respondents were chosen by using 

simple random sampling technique. Hypothesis test used intervening variable 

regression analysis with causal step methode. The results showed that  work 

environment has a positive influence on employee performance and work motivation 

can be proven as partial intervening variable through this research. 

Keywords: employee performance, work environment, work motivation.  

 

Sumber daya manusia yang 

tangguh merupakan kebutuhan mutlak 

yang tidak dapat dipungkiri dalam 

menghadapi era baru ini. Organisasi atau 

perusahaan akan menghadapi suatu 

bentuk persaingan yang semakin 

kompleks dengan variasi, intensitas dan 

cakupan yang mungkin belum pernah 

dialami sebelumnya, sehingga organisasi 

membutuhkan orang-orang yang 

tangguh, yang sanggup beradaptasi 

dengan cepat untuk setiap perubahan 

yang terjadi. Serta sanggup bekerja 

dengan cara-cara baru melalui kecakapan 

dan tugas-tugasnya. 

Era yang diliputi oleh persaingan 

yang semakin ketat bukan hanya bagian 

produksi dan pemasaran yang 

merupakan hal terpenting bagi suatu 

perusahaan, akan tetapi sumber daya 

manusia juga merupakan hal penting 

yang harus diperhatikan secara ketat oleh 

setiap organisasi. Setiap perusahaan yang 

memiliki sumber daya manusia dengan 

kinerja yang baik akan berhasil 

menguasai pangsa pasar yang 

dibidiknya. 

Membahas tentang kinerja 

karyawan tidak akan terlepas dengan 

adanya faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja seseorang. 

mailto:agustinanoorsaal@gmail.com
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Mengingat permasalahan kinerja 

karyawan sangat kompleks, maka pihak-

pihak yang terlibat dalam perusahaan 

harus cermat dalam mengamati sumber 

daya yang ada.  

Salah satu hal yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah motivasi kerja. 

Motivasi kerja memberikan dorongan 

yang kuat dalam diri seseorang untuk 

melakukan tugas dengan maksimal, hal 

inilah yang kemudian memberikan 

kekuatan dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Gardjito dkk (2014) yang menunjukkan 

bahwa motivasi kerja dan lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Motivasi didefinisikan sebagai 

keinginan dan energi seseorang yang 

diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. 

Motivasi adalah sebab dari tindakan. 

Berdasarkan pernyataan ini, motivasi 

sesungguhnya adalah energi yang 

muncul dalam diri seseorang sehingga 

memberikan dorongan untuk melakukan 

sesuatu dan mencapai suatu yang telah 

ditetapkan tujuannya. Menurut Hasibuan 

(2002:141) motivasi kerja adalah daya 

penggerak yang dapat menciptakan 

kegairahan kerja seorang karyawan agar 

mau bekerja secara efektif dan 

terorganisasi dengan segala daya upaya 

nya. 

Motivasi merupakan bagian 

penting dalam setiap kegiatan, tanpa 

motivasi tidak ada kegiatan yang nyata. 

Para pegawai akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh apabila memiliki 

motivasi yang tinggi. Banyak faktor 

yang menjadi motivasi atau pendorong 

bagi karyawan untuk bekerja dalam 

rangka mencapai kinerja yang maksimal. 

diantaranya faktor gaji dan atau insentif, 

kepuasan pribadi, status atau promosi, 

penghargaan dari karyawan sejawat, 

atasan dan lain-lain.  

Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja adalah 

kondisi atau keadaan di lingkungan 

kerja. Hasil penelitian Prakoso (2014) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja 

memberi pengaruh positif terhadap 

motivasi kerja. Kondisi lingkungan kerja 

yang baik dan nyaman akan memberikan 

motivasi bagi karyawannya untuk 

meningkatkan kinerjanya. Lingkungan 

kerja yang baik juga akan membantu 

mengurangi kejenuhan dan kelelahan 

serta mempermudah karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan demikian lingkungan 

kerja harus diperhatikan, karena 
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lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

mempengaruhi aktivitas kerja para 

karyawan dan mengakibatkan karyawan 

kurang bersemangat dalam mengerjakan 

pekerjaannya sehingga mengakibatkan 

turunnya kinerja karyawan.  

Lingkungan kerja adalah sesuatu 

yang ada di sekitar para karyawan dan 

yang mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. Lingkungan kerja ini 

meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat 

bantu pekerjaan, kebersihan, 

pencahayaan, ketenangan, termasuk juga 

hubungan kerja antara orang-orang yang 

ada di tempat tersebut. 

Kondisi lingkungan kerja 

dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusia dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja 

dapat dilihat akibatnya dalam jangka 

waktu yang lama lebih jauh lagi 

lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

menuntut tenaga kerja dan waktu yang 

lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja 

yang efisien. Hasil tersebut juga 

didukung oleh penelitian Permansari 

(2013) yang menyatakan bahwa varibel 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Anugrah Raharjo Semarang. 

Selain itu, hasil penelitian Farizki 

(2017) menyatakan bahwa lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Seorang karyawan yang bekerja di 

lingkungan kerja yang mendukung untuk 

bekerja secara optimal, maka akan 

menghasilkan kinerja yang baik, 

sebaliknya jika seorang pegawai bekerja 

dalam lingkungan kerja yang tidak 

memadai dan tidak mendukung untuk 

bekerja secara optimal maka akan 

membuat pegawai yang bersangkutan 

menjadi malas, cepat lelah sehingga 

kinerja pegawai tersebut akan rendah.  

Bangun (2013: 231) mengatakan 

bahwa, kinerja adalah hasil pekerjaan 

yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

Armstrong dan Baron dalam Wibowo 

(2016: 7) mendefinisikan bahwa kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang 

mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen, dan memberikan kontribusi 

pada ekonomi. Maka kinerja karyawan 

adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 1) apakah 

lingkungan kerja memberikan pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, 2) 

apakah lingkungan kerja memberikan 

pengaruh positif terhadap motivasi kerja, 

3) apakah motivasi kerja memberikan 

pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, serta 4) apakah lingkungan 

kerja memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dengan 

motivasi kerja sebagai variabel 

intervening.  

Mengacu pada rumusan masalah 

tersebut maka penelitian ini bertujuan 

memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh positif lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh 

positif lingkungan kerja terhadap 

motivasi kerja, pengaruh positif motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan serta 

mengenai pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan 

motivasi kerja sebagai variabel 

intervening. 

 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research) 

dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dengan membagikan 

kuisioner kepada para responden yang 

dijadikan sebagai sampel penelitian ini 

yaitu sebanyak 109 karyawan PT. Aida 

Rattan Industry Cirebon bagian produksi. 

Jumlah ini didapatkan dengan 

menggunakan rumus Slovin. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

simple random sampling yaitu sampel 

diambil secara acak dari seluruh anggota 

populasi tanpa mempertimbangkan strata 

dari masing-masing anggota populasi.  

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Lingkungan 
Kerja (X) 

Motivasi Kerja (M) 

Kinerja 
Karyawan (Y) 
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Berdasarkan model penelitian pada 

Gambar 1 dapat dituliskan tiga persamaan 

regresi berikut (Suliyanto: 194) 

Persamaan 1 : Ŷ = α 1 + c X 

Persamaan 2 : Ṁ= α 2 + a X 

Persamaan 3 : Ŷ = α 3 + c‘ X + b M 

Uji hipotesis model penelitian pada 

Gambar 1 menggunakan analisis regresi 

variabel intervening dengan metode 

kausal step. Motivasi kerja dapat 

dikatakan sebagai variabel intervening 

jika lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja serta motivasi 

kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Motivasi kerja 

dikatakan sebagai variabel intervening 

sempurna jika setelah memasukkan 

variabel motivasi kerja maka pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan menurun menjadi nol atau tidak 

signifikan. Akan tetapi jika pengaruhnya 

tetap signifikan meskipun menurun tidak 

sampai nol, maka motivasi kerja dapat 

dikatakan sebagai variabel intervening 

parsial. 

Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  karyawan PT. 

Aida Rattan Industry Cirebon bagian 

produksi yang dijadikan sebagi sampel 

dengan profil sebagai berikut : 

Tabel 1. Profil Responden  

Demografik Jumlah Persentase 

Responden 109 100% 

Jenis Kelamin 

  Laki-Laki 45 41% 

Perempuan 64 59% 

Usia 
  

< 20 tahun 30 27% 

20 – 30 tahun 65 60% 

31 – 45 tahun 15 13% 

Pendidikan 
  

SMA 100 92% 

S-1 7 6% 

S-2 2 2% 

Lama Bekerja 
  

2 – 3 tahun 15 14% 

4 – 5 tahun 35 32% 

> 5 tahun 59 46% 

Sumber: data diolah (2018) 

 

Instrumen dan Prosedur Penelitian 

Lingkungan kerja adalah variabel 

independen. Variabel ini diukur dengan 

14 pernyataan. Variabel dependen adalah 

kinerja karyawan yang diukur dengan 24 

pernyataan. Sedangkan motivasi kerja 

adalah variabel intervening yang diukur 

dengan 38 pernyataan. Semua pernyataan 

diukur pada skala Likert dengan lima 

poin.  

 Prosedur penelitian diawali dengan 

melakukan uji validitas untuk mengetahui 

instrumen penelitian yang digunakan 

dapat menampilkan data yang akurat dan 
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uji reliabilitas untuk mengetahui 

kekonsistenan jawaban atau tanggapan 

responden. Uji validitas penelitian ini 

menggunakan analisis korelasi bivariate 

dengan melihat pearson coefficients 

correlation antara setiap skor indikator 

dengan total skor. Sedangkan uji 

reliabilitas dapat dilihat dengan nilai 

cronbach alpha. 

Prosedur berikutnya adalah 

melakukan analisis regresi linier 

sederhana antara lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan dan antara lingkungan 

kerja dengan motivasi kerja. Kemudian 

analisis regresi linier berganda antara 

lingkungan kerja dan motivasi kerja 

dengan kinerja karyawan.  

HASIL 

Melalui uji pearson correlation akan 

diperoleh nilai r hitung. Dengan jumlah 

responden 109 degree of freedom 107 

dan tingkat signifikansi 5% maka 

berdasarkan koefisien korelasi nilai r 

product moment diperoleh nilai r tabel  

sebesar 0,195. Nilai r hitung akan 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika 

nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 

maka butir pernyataan dikatakan valid. 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 2 sampai tabel 4. 

Hasil uji validitas pada variabel motivasi 

kerja dan kinerja karyawan menunjukkan 

semua pernyataan dapat dikatakan valid. 

Sedangkan pada variabel lingkungan 

kerja ada enam pernyataan yang tidak 

valid. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Lingkungan 

Kerja 

No. Butir rtabel rhitung Keterangan 

1 0.195 0.430 Valid 

2 0.195 0.347 Valid 

3 0.195 0.391 Valid 

4 0.195 0.203 Valid 

5 0.195 0.096 Tidak Valid 

6 0.195 0.029 Tidak Valid 

7 0.195 -0.010 Tidak Valid 

8 0.195 0.412 Valid 

9 0.195 0.095 Tidak Valid 

10 0.195 0.653 Valid 

11 0.195 0.469 Valid 

12 0.195 0.587 Valid 

13 0.195 0.200 Valid 

14 0.195 0.604 Valid 

15 0.195 0.361 Valid 

16 0.195 0.588 Valid 

17 0.195 0.532 Valid 

18 0.195 0.596 Valid 

19 0.195 0.512 Valid 

20 0.195 0.498 Valid 

21 0.195 0.352 Valid 

22 0.195 0.514 Valid 

23 0.195 0.412 Valid 

24 0.195 0.635 Valid 

25 0.195 0.407 Valid 

26 0.195 0.259 Valid 

27 0.195 0.382 Valid 

28 0.195 0.273 Valid 
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No. Butir rtabel rhitung Keterangan 

29 0.195 0.293 Valid 

30 0.195 0.217 Valid 

31 0.195 0.069 Tidak Valid 

32 0.195 0.326 Valid 

33 0.195 0.096 Tidak Valid 

34 0.195 0.429 Valid 

35 0.195 0.399 Valid 

36 0.195 0.281 Valid 

37 0.195 0.337 Valid 

38 0.195 0.341 Valid 

Sumber : data diolah (2018) 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Motivasi 

Kerja 

No. Butir rtabel rhitung Keterangan 

1 0.195 0.517 Valid 

2 0.195 0.583 Valid 

3 0.195 0.481 Valid 

4 0.195 0.553 Valid 

5 0.195 0.400 Valid 

6 0.195 0.493 Valid 

7 0.195 0.298 Valid 

8 0.195 0.565 Valid 

9 0.195 0.397 Valid 

10 0.195 0.374 Valid 

11 0.195 0.324 Valid 

12 0.195 0.378 Valid 

13 0.195 0.385 Valid 

14 0.195 0.599 Valid 

Sumber : data diolah (2018) 

 

 

 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kinerja 
Karyawan 

No. 

Butir 
rtabel rhitung Keterangan 

1 0.195 .725 Valid 

2 0.195 .497 Valid 

3 0.195 .652 Valid 

4 0.195 .222 Valid 

5 0.195 .620 Valid 

6 0.195 .265 Valid 

7 0.195 .636 Valid 

8 0.195 .523 Valid 

9 0.195 .599 Valid 

10 0.195 .556 Valid 

11 0.195 .613 Valid 

12 0.195 .298 Valid 

13 0.195 .577 Valid 

14 0.195 .326 Valid 

15 0.195 .602 Valid 

16 0.195 .642 Valid 

17 0.195 .609 Valid 

18 0.195 .541 Valid 

19 0.195 .483 Valid 

20 0.195 .582 Valid 

21 0.195 .527 Valid 

22 0.195 .612 Valid 

23 0.195 .430 Valid 

24 0.195 .632 Valid 

Sumber : data diolah (2018) 

Pengujian reliabilitas pada Tabel 5 

menunjukkan bahwa semua nilai 

cronbach‘s alpha diatas 0,70 sehingga 

dapat dikatakan bahwa tanggapan 

responden atas butir-butir pertanyaan 

pada ketiga variabel adalah konsisten 

dari waktu ke waktu. 
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Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

Lingkungan Kerja 0,723 Reliable 

Motivasi Kerja 0,728 Reliable 

Kinerja Karyawan 0,746 Reliable 

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji t 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 dengan nilai koefisien sebesar 

0,813. Maka melalui penelitian ini dapat 

dibuktikan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Kemudian berdasarkan 

Tabel 7, hasil uji t menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai 

koefisien sebesar 0,317. Maka dapat 

dibuktikan melalui penelitian ini bahwa 

lingkungan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap motivasi kerja. 

Berikutnya berdasarkan Tabel 8, hasil uji 

t variabel motivasi kerja menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan 

nilai koefisien sebesar 0,559. Maka 

melalui penelitian ini dapat dibuktikan 

bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini dapat 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

positif lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan dan pengaruh positif 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja 

serta pengaruh positif motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan, karena itu 

telah memenuhi kriteria untuk melakukan 

uji dengan menjadikan motivasi kerja 

sebagai variabel intervening antara 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Tabel 8 menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja tetap memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan meskipun telah memasukkan 

motivasi kerja ke dalam persamaan 

regresi. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa motivasi kerja belum dapat 

dikatakan sebagai variabel mediasi 

sempurna. Akan tetapi karena nilai 

koefisiennya berkurang dari 0,813 

menjadi 0, 636 maka dapat dikatakan bahwa 

motivasi kerja merupakan variabel mediasi 

parsial. 

Tabel 6. Coefficients Persamaan 1 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 
-6,280 4,850 

 
-

1,295 

,198 

Lingkunga

n Kerja 

,813 ,048 ,851 16,79

1 

,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data diolah (2018) 
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Tabel 7. Coefficients Persamaan 2 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 14,162 3,203 
 

4,422 ,000 

Lingkungan 

Kerja 

,317 ,032 ,692 9,903 ,000 

a. Dependent Variable: Motivasi Kerja 

Sumber : data diolah (2018) 

Tabel 8. Coefficients Persamaan 3 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -14,199 4,924 
 

-2,883 ,005 

Lingkungan 

Kerja 

,636 ,063 ,666 10,161 ,000 

Motivasi 

Kerja 

,559 ,137 ,268 4,091 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data diolah (2018) 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dapat membuktikan 

bahwa lingkungan kerja yang baik dan 

kondusif dapat membuat karyawan 

memiliki motivasi yang tinggi dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pimpinannya. Lingkungan 

kerja yang nyaman menjadi pendorong 

bagi karyawan untuk bekerja dengan 

penuh tanggung jawab karena tidak ada 

alasan bagi karyawan untuk bermalas-

malasan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Prakoso (2014) yang 

menyatakan bahwa lingkungan kerja 

memberi pengaruh positif terhadap 

motivasi kerja. 

Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa lingkungan kerja di mana tempat 

karyawan melakukan aktivitas dan 

proses pekerjaannya memiliki pengaruh 

yang cukup penting dalam meningkatkan 

daya kerja dan memaksimalkan kerja 

yang intinya dapat membangkitkan 

kinerja karyawan. Tempat kerja yang 

kondusif dan sesuai dengan harapan akan 

menghadirkan rasa aman, tenang serta 

nyaman bagi setiap karyawan. Hal ini 

juga memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kinerja karyawan, 

karena di tempat yang nyaman maka 

karyawan bekerja dengan semangat dan 

senantiasa mengutamakan kualitas 

pekerjaannya dan berujung pada kinerja 

karyawan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Farizki (2017) yang 

menyebutkan bahwa lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini juga 

membuktikan bahwa motivasi kerja 

memiliki peran yang strategis dalam 
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menumbuhkan kinerja karyawan. 

Dengan adanya motivasi yang positif 

pada karyawan menjadikan karyawan 

akan berusaha menjalankan tugas-

tugasnya sebaik mungkin. Sehingga 

dengan demikian, hasil penelitian di atas 

sejalan dengan apa yang selama ini 

berkembang mengenai pentingnya 

motivasi kerja untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dan memberikan daya 

dorong terhadap keinginan untuk bekerja 

dengan maksimal dan sebaik mungkin. 

Karena sesungguhnya kinerja merupakan 

suatu fungsi dari motivasi. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan tertentu. Hipotesis ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang 

dilaksanakan oleh Gardjito (2014) yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 Variabel intervening adalah 

variabel yang memediasi antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Melalui penelitian ini dapat dibuktikan 

bahwa lingkungan kerja dapat 

berpengaruh langsung terhadap kinerja 

karyawan namun dapat  juga berpengaruh 

tidak langsung melalui motivasi kerja 

dulu baru kinerja karyawan. Motivasi 

kerja dapat memediasi pengaruh antara 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan meskipun secara parsial. 

Motivasi kerja sebagai variabel mediasi 

parsial antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan dapat dibuktikan pada 

penelitian ini. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Penelitian ini berhasil 

membuktikan pengaruh positif 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan dan pengaruh positif 

lingkungan kerja terhadap motivasi kerja 

serta pengaruh positif motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

juga memperkaya bukti-bukti empiris 

penelitian lain yang sejenis. Namun 

penelitian ini belum dapat membuktikan 

motivasi kerja sebagai variabel mediasi 

sempurna antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Motivasi 

kerja baru dapat dibuktikan sebagai 

variabel mediasi parsial antara 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada penelitian ini.  

Saran  

Penelitian mendatang dapat 

memperluas cakupan lingkungan kerja 

tidak hanya lingkungan kerja fisik tetapi 
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juga lingkungan kerja non fisik. 

Penelitian selanjutnya juga bisa 

memperluas sampel dengan 

menambahkan sampel dari seluruh 

bagian yang ada di PT. Aida Rattan 

Industry Cirebon, tidak terbatas pada 

bagian produksi saja.  
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PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN LOKASI  

TERHADAP MINAT BELI ULANG KONSUMEN 

 
Rizki Fazli Eka Putra, Ragil Sugito, Soesanty Maulany 

Program Studi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia 

maulanysoesanty@gmail.com 

 

Abstract: The purpose of this research is to determine the effect of store atmosphere 

and location on consumers' repurchase interest. The population in this study were 

consumers of Kasepuhan Cullinary Restaurant, with a total sample of 60 respondents. 

The research method used in this study is quantitative research methods. The sampling 

technique used is incidental sampling. Data collection techniques used in this study are 

questionnaires, with the instrument measurement scale using a Likert scale. The data 

analysis technique used is multiple regression. The results show that there is a 

significant influence between store atmosphere and location on consumer repurchase, 

partially and simultaneously. 

Keywords: Store Atmosphere, Location, Repurchase Intention 

Perkembangan dunia usaha saat 

ini memang sudah merambah ke 

berbagai hal. Salah satu usaha yang 

sedang menjamur adalah usaha restoran 

kuliner tradisional khas dari masing 

masing kota. Salah satu kota yang 

memiliki berbagai wisata kuliner 

tradisional khas daerah adalah kota 

Cirebon. 

Kota Cirebon merupakan kota 

yang sedang berkembang, berdirinya 

Bandara Internasional, maraknya café, 

hotel, tempat perbelanjaan seperti mall, 

supermarket dan restoran-restoran. Kita 

dapat melihat jumlah pelaku usaha yang 

bergerak dalam bisnis kuliner tradisional 

semakin bertambah, hal ini terbukti 

dengan banyak bermunculan restoran 

baru yang menjual kuliner tradisional 

khas dari kota Cirebon. Restoran tersebut 

tumbuh hampir disetiap sudut wilayah 

kota Cirebon mulai dari Empal Gentong 

Krucuk, H.Apud, Mang Darma, 

kemudian Nasi Jamblang Mang Dul, Bu 

Nur, dan Nasi Lengko H.Barno 

Pagongan serta banyak lagi kuliner 

tradisional khas dari Kota Cirebon 

lainnya. Seiring dengan berkembangnya 

usaha restoran kuliner tradisional khas 

ini mempermudah para wisatawan lokal 

maupun asing yang sedang berlibur 

melakukan kunjungan di Kota Cirebon 

dalam mencari kuliner tradisional khas 

Kota Cirebon. Akibat maraknya bisnis 

usaha yang bergerak dibidang kuliner ini 

menciptakan sebuah persaingan yang 

semakin ketat. Salah satu restoran yang 

menjadi objek penelitian adalah Restoran 

Cullinary Kasepuhan yang telah berdiri 

sejak tahun 2015. 
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Salah satu perbedaan Restoran 

Cullinary Kasepuhan dengan restoran 

pesaingnya adalah Restoran Cullinary 

Kasepuhan tersebut berada langsung di 

dalam Keraton Kasepuhan, para 

pengunjung bisa menikmati makanan 

tradisional khas Kota Cirebon sambil 

menikmati pemandangan Keraton 

Kasepuhan. Seperti yang kita ketahui, 

Keraton Kasepuhan sendiri adalah 

sebuah objek wisata bersejarah yang 

ternama di Kota Cirebon. Banyak sekali 

wisatawan lokal maupun asing yang 

melakukan kunjungan ke Keraton 

Kasepuhan Cirebon, dan bisa 

menjadikan penilaian tersendiri bagi 

pengunjung Keraton Kasepuhan yang 

ingin beristirahat sambil mencoba menu 

kuliner tradisional khas Kota Cirebon 

yang langsung tersedia di kompleks 

Keraton Kasepuhan, sehingga para 

konsumen tidak harus keluar dari 

kompleks Keraton Kasepuhan. 

Namun pada kenyataannya 

fenomena yang terjadi pada Restoran 

Cullinary Kasepuhan ini sangat 

kurangnya minat beli konsumen 

sehingga terjadi penurunan pendapatan 

secara besar-besaran di Restoran 

Cullinary Kasepuhan, dilansir dari 

pengelola serta pegawai restoran tersebut 

menyatakan bahwa ramai pengunjung 

pada hari-hari tertentu saja seperti hari 

libur. Memang dilihat langsung dari 

pengunjung yang datang tidak seramai 

seperti pengunjung restoran pesaing 

lainnya yang sejenis. Berikut tabel 

jumlah pengunjung dan pendapatan 

Restoran Cullinary Kasepuhan dalam 4 

bulan terakhir, yaitu jumlah pendapatan 

pada bulan Desember 2017 sebesar Rp. 

68.500.000 lebih besar dibandingkan 

dengan bulan November 2017 Rp. 

43.000.000, sedangkan pada bulan 

Januari 2018 pendapatan sebesar Rp. 

47.000.000 terjadi penurunan jika 

dibandingkan dengan pendapatan bulan 

Desember 2017, dan pada bulan Februari 

2018 penda terjadi penurunan 

pendapatan sebesar Rp. 17.000.000 ini 

merupakan tingkat penurunan sangat 

tinggi jika dibandingkan pada bulan 

bulan sebelumnya (Restoran Cullinary 

Kasepuhan,2018). 

Minat beli ulang pada Restoran 

Cullinary Kasepuhan masih tergolong 

rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dari hasil survey pra penelitian yang 

dilakukan pada 20 pengunjung Restoran 

Cullinary Kasepuhan, 12 orang 

menyatakan baru 1 kali berkunjung, 2 

orang 2 kali berkunjung, dan 1 orang 

berkunjung lebih dari 2 kali (survey 

prapenelitian, 2018). 
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Bagi pelaku usaha menciptakan 

kepuasan konsumen adalah hal yang 

perlu diperhatikan agar memberikan 

kesan positif pada benak konsumen 

sehingga dapat meningkatkan minat beli 

ulang pada konsumen. Ramai tidaknya 

pengunjung yang datang untuk membeli 

sangat dipengaruhi oleh keadaan restoran 

tersebut. Store Atmosphere merupakan 

kombinasi dari karakteristik fisik toko, 

seperti arsitektur, tata letak, penanda, 

pemajangan, warna, pencahayaan, 

temperature, musik serta aroma yang 

menyeluruh akan menciptakan citra 

dalam benak konsumen (Levy&Weitz 

dalam Utami, 2017:63). 

Selain store atmosphere, 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

juga harus pandai dalam memilih lokasi 

sebagai tempat perusahaan tersebut 

melakukan keseluruhan kegiatannya, 

karena dengan lokasi yang strategis akan 

lebih menguntungkan perusahaan, dan 

lokasi yang mudah diakses oleh 

pelanggan akan lebih cepat menciptakan 

kepuasan pelanggan. Lokasi merupakan 

struktur fisik dari sebuah toko yang 

merupakan komponen utama yang 

terlihat dalam membentuk kesan sebuah 

toko yang dilakukan peritel dalam 

melakukan penempatan tokonya, dan 

kegiatan dalam menyediakan saluran 

pelayanan yang dibutuhkan oleh 

konsumen (Utami, 2017:107). 

METODE 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Peneliti 

menggunakan metode penelitian ini 

dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh store atmosphere dan lokasi 

terhadap minat beli ulang. 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

variable independen yaitu store 

atmosphere dan lokasi, serta satu 

variabel dependen yaitu pembelian 

ulang. Variabel store atmosphere dapat 

diukur melalui 4 dimensi yang terdiri 

dari: eksterior toko, interior toko, 

komunikasi visual dan tata letak toko. 

Variabel lokasi dapat diukur melalui 7 

dimensi yang terdiri dari, akses, 

visibilitas, lalu-lintas, tempat parker, 

ekspansi, lingkungan dan kompetensi. 

Variabel minat beli ulang dapat diukur 

melalui 5 dimensi yaitu, perhatian, 

minat, keinginan, perlakuan dan 

kepuasan. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen Restoran Cullinary 

Kasepuhan Cirebon, jumlah sampel 

sebanyak 60 orang. Teknik penarikan 
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sampel menggunakan insidental 

sampling. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah kuesioner dengan 

menggunakan skala pengukuran 

zinstrument likert. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, analisis regresi berganda 

serta uji hipotesis. 

HASIL 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Kategori  Alternatif 

Jawaban 

Frekuensi 

(F) 

Persen 

(%) 

Jenis 

Kelamin 

Pria 

Wanita 

33 

27 

55% 

45% 

Usia 15-25 

Tahun 

26-35 

Tahun 

>36 

32 

18 

10 

53,3% 

30% 

16,7% 

Pekerjaan Mahasiswa/
i 

Pegawai 

Wiraswasta 

Lain-lain 

5 

22 

15 

18 

8,3% 

36,7% 

25% 

30% 

Pendapatan <Rp. 

2.000.000 

Rp. 

2.000.000 – 
Rp. 

5.000.000 

Lain-lain 

8 

16 

36 

13,3% 

26,7% 

60% 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 

Berdasarkan tabel 1, dapat 

disimpulkan bahwa responden terbanyak 

adalah laki-laki, hal tersebut dikarenakan 

laki-laki cenderung lebih banyak 

menggunakan waktunya di luar rumah. 

Berdasarkan usia responden 

terbanyak ada pada rentang usia 15-25 

Tahun, hal tersebut karena rentang usia 

seperti itu merupakan usia yang 

produktif dan memiliki perilaku 

konsumtif serta bergaya hidup hodenis. 

Menurut pekerjaan, responden 

terbanyak merupakan pegawai/ 

karyawan, hal tersebut dikarenakan 

kegiatan para pegawai/karyawan yang 

membuat mereka akan merasa lebih 

nyaman ketika menghabiskan waktu 

makan siang mereka direstoran yang 

dirasa nyaman untuk berkumpul. 

Sedangkan bila dilihat dari 

pendapatan yang dimiliki, reponden 

terbanyak berada direntang pendapatan 

Rp 2.000.000 – Rp 5.000.000, hal 

tersebut karena konsumen dengan 

pendapatan tersebut merupakan 

konsumen yang potensial. 

Berdasarkan hasil uji validitas, 

menunjukan bahwa seluruh indikator 

yang digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian ini berada pada nilai 

lebih dari 0,254. Hal tersebut 

menunjukan bahwa seluruh indicator 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah valid. Sedangkan pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah 
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jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,7. Hasil 

uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha seluruh variabel yang 

digunakan pada penelitian ini memiliki 

nilai > 0,7 artinya serangkaian alat ukur 

dari setiap variabel adalah valid. 

Tabel 2 Analisis Regresi Sederhana 

H1 

 

Tabel 3 Koefisien Determinasi 

    Model Summary      

      Adjusted R  

Std. Error of 

the 

Model  R  R Square Square   Estimate  

1  .548a   .300   .288  3.83777 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

pada tabel 2, diperoleh nilai koefisien 

regresi (B) sebesar 0,621 dengan arah 

positif, hal ini memberikan indikasi 

bahwa semakin tinggi nilai store 

atmosphere (X1) maka akan semakin 

tinggi pula minat beli ulang (Y). 

Berdasarkan tabel 2 tersebut, diperoleh 

nilai thitung sebesar 4,990 > dari nilai 

ttabel sebesar 1,96. Berarti pengaruh 

store atmosphere (X1) terhadap minat 

beli ulang (Y) adalah signifikan. Oleh 

karena itu hipotesis yang diajukan (H1) 

diterima, bahwa store atmosphere (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang (Y) pada 

Restoran Cullinary Kasepuhan. Hal ini 

berarti hipotesis yang diajukan (H1) 

telah teruji. Berdasarkan tabel 3, 

diperoleh nilai R Square sebesar 0,300, 

hal ini berarti store atmosphere (X1) 

memberikan kontribusi sebesar 30% 

terhadap minat beli ulang (Y) pada 

Restoran Cullinary Kasepuhan dan 

sisanya 70% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak diteliti. 

Kontribusi sebesar 30% ini tergolong 

rendah karena berkisar dari 20% - 39% 

atau berada dibawah 40% (Sugiyono, 

2017:184). 

Tabel 4 Analisis Regresi Sederhana H2 

    Standardized   

  

Unstandardized 

Coefficients Coefficients   

Model  B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 14.639 3.126  4.682 .000 

 Lokasi .526 .117 .507 4.483 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli Ulang 

Sumber: Output Data Diolah Tahun 2018 

 

 

 

          Standardized     

    

Unstandardized 

Coefficients  Coefficients     

Mode

l    B  

Std. 

Error   Beta  T Sig. 

1 (Constant)  14.251  2.892      4.928 .000 

 Store Atmosphere    .621  .125   .548  4.990 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli Ulang       

Sumber: Output Data Tahun 2018 Diolah    
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Tabel 5 Koefisien Determinasi  

a. Predictors: (Constant), Lokasi 

b. Dependent Variable: Minat Beli Ulang 

Sumber: Output Data Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data pada tabel 4, diperoleh nilai 

koefisien regresi (B) sebesar 0,526 

dengan arah positif, hal ini memberikan 

indikasi bahwa semakin tinggi nilai 

lokasi (X2) maka akan semakin tinggi 

pula minat beli ulang (Y). 

Berdasarkan tabel 4 tersebut, 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,483 > 

dari nilai ttabel sebesar 1,96. Berarti 

pengaruh lokasi terhadap minat beli 

ulang adalah signifikan. Oleh karena itu 

hipotesis yang diajukan (H2) diterima, 

bahwa lokasi (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat beli ulang 

(Y) pada Restoran Cullinary Kasepuhan. 

Hal ini berarti hipotesis yang diajukan 

(H2) telah teruji. 

Berdasarkan tabel 5, diperoleh 

nilai R Square sebesar 0,257, hal ini 

berarti lokasi (X2) memberikan 

kontribusi sebesar 25,7% terhadap minat 

beli ulang (Y) pada Restoran Cullinary 

Kasepuhan dan sisanya 74,3% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti. Kontribusi sebesar 

25,7% ini tergolong rendah karena 

berkisar dari 20% - 39% atau berada 

dibawah 40% (Sugiyono,2017:184). 

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda 

ANOVA
a 

Model  

Sum of 

Squares Df  

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 453.137  2 226.568 16.820 .000b 

 Residual 767.796  57 13.470   

 Total 1220.933  59    

a. Dependent Variable: Minat Beli Ulang 

b. Predictors: (Constant), Lokasi, Store Atmosphere 

Sumber: Output Data Tahun 2018 Diolah 

Tabel 7 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

   Adjusted R Std. Error of the 

Model R R Square Square Estimate 

1 .609a .371 .349 3.67017 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Store Atmosphere 

b. Dependent Variable: Minat Beli Ulang 

Sumber: Output Data Tahun 2018 Diolah 

Berdasarkan tabel 7, diperoleh 
nilai koefisien regresi berganda (R) sebesar 
0,609 dengan arah positif berarti semakin 

tinggi nilai store atmosphere (X1) dan lokasi 
(X2) maka akan semakin tinggi pula minat 

beli ulang (Y) pada Restoran Cullinary 
Kasepuhan. 

Berdasarkan tabel 6, diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 16,820 > dari 

Ftabel dengan nilai sebesar 3,16 

sehingga pengaruh dari store atmosphere 

(X1) dan lokasi (X2) terhadap minat beli 

ulang (Y) memiliki pengaruh yang 

Model Summary 

   Adjusted R 

Std. Error of  

the 

Model R 

R 

Square Square Estimate 

1 .507a .257 .245 3.95389 
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signifikan, maka hipotesis yang diajukan 

(H3) diterima, bahwa store atmosphere 

(X1) dan lokasi (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat beli ulang 

(Y) pada Restoran Cullinary Kasepuhan, 

hal ini berarti hipotesis yang diajukan 

(H3) telah teruji. 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,349, 

angka ini memberikan pertanda bahwa 

store atmosphere (X1) dan lokasi (X2) 

memberikan kontribusi sebesar 34,9% 

terhadap minat beli ulang (Y) dan 

sisanya 65,1% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak diteliti. 

Kontribusi sebesar 34,9% ini tergolong 

rendah karena berkisar dari 20% - 39% 

atau berada dibawah 40% (Sugiyono, 

2017:184) 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis 

1, membuktikan adanya pengaruh store 

stmosphere terhadap minat beli ulang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Tya 

Widha Agustina (2015) yang berjudul 

―Pengaruh Suasana Toko, Lokasi dan 

Citra terhadap Minat Pembelian Di Toko 

Raras Arum (Orange) Kabupaten 

Kediri‖, dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa suasana toko 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang dengan nilai 

thitung > ttabel sebesar 2,442 > 1,96. 

Pengujian hipotesis kedua (H2) 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara lokasi (X2) 

terhadap minat beli ulang konsumen (Y) 

pada Restoran Cullinary Kasepuhan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Adiba (2016) yang berjudul ―Pengaruh 

Suasana Toko dan Lokasi terhadap 

Minat Beli Ulang Konsumen Pada Toko 

Aurora Shop Samarinda‖, dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa lokasi 

(X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang (Y) dengan 

nilai thitung > ttabel yaitu 4,096 > 1,96. 

Sedangkan pengujian hipotesis 

ketiga (H3) membuktikn bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara 

store atmosphere (X1) dan lokasi (X2) 

terhadap minat beli ulang konsumen (Y) 

pada Restoran Cullinary Kasepuhan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Tya Widha Agustina (2015) yang 

berjudul ―Pengaruh Suasana Toko, 

Lokasi dan Citra terhadap Minat 

Pembelian Di Toko Raras Arum 

(Orange) Kabupaten Kediri‖, dimana 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
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store atmosphere (X1) lokasi (X2) dan 

citra (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli ulang (Y) 

dimana nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

26,812 > 2,866. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisi data, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara 

store atmosphere dan lokasi terhadap 

minat beli ulang pada Restoran Cullinary 

Kasepuhan Cirebon baik secara parsial 

maupun secara simultan. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

Hasil temuan penelitian diperoleh nilai 

pengaruh store atmosphere (X1) 

terhadap minat beli ulang (Y) masih 

relatif rendah, sehingga Restoran 

Cullinary Kasepuhan masih harus 

meningkatkan inovasi-inovasi terbaru 

agar store atmosphere (X1) dapat lebih 

diterima dan disukai oleh konsumen. 

Sehingga dapat mendorong dan 

memotivasi minat konsumen untuk 

membeli ulang. 

Pengaruh lokasi (X2) terhadap 

minat beli ulang (Y) juga masih relatif 

rendah. Hal ini terjadi karena jarak 

pandang Restoran Cullinary Kasepuhan 

tidak terlihat secara langsung dari luar 

Keraton Kasepuhan, sehingga yang 

terlihat secara langsung adalah wisata 

Keraton Kasepuhan. Oleh karena itu 

Restoran Cullinary Kasepuhan harus 

memasangkan papan nama Restoran 

Cullinary Kasepuhan di depan dan 

sekitaran Keraton Kasepuhan Cirebon.  

Bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian sejenis untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang pemasaran, hendaknya 

dapat meneliti variabel-variabel 

independen yang lain diluar store 

atmosphere dan lokasi Restoran 

Cullinary Kasepuhan, sehingga dapat 

meningkatkan minat beli ulang 

konsumen ke Restoran Cullinary 

Kasepuhan. 
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