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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong
minat mahasiswa baru memilih FEB Unja, (2) Untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa
terhadap FEB Unja sebelum mereka diterima dan (3) Untuk mengeksplorasi harapan
mahasiswa setelah diwisuda nanti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan
data dilakukan melalui teknik wawancara yang mendalam terhadap 24 orang mahasiswa baru
angkatan 2016 yang mewakili jurusan Manajemen, Ilmu Ekonomi, Akuntansi dan Ekonomi
Islam masing-masing melalui jalur seleksi SNMPTN, SMBPTN dan UMB. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini
memilih FEB Unja karena minat yang berasal dari sendiri, mereka berpersepsi bahwa FEB
akan memberikan lebih banyak peluang kerja dibanding fakultas lain dan mereka berharap
setelah tamat nanti mayoritas ingin bekerja di bank dan menjadi entrepreneur.
Keywords: minat, perseps, harapan, FEB
1.

Pendahuluan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi (FEB Unja) diakui merupakan salah
satu fakultas terfavorit dari 52 program studi untuk jenjang S1 yang dimiliki Unja hingga
detik terkini (Sipadu Unja, 2016). Passing grade yang dipersyaratkan untuk dapat diterima
menjadi mahasiswa FEB Unja melalui jalur SNMPTN 2016 pun tergolong tinggi bila
dibandingkan dengan prodi ilmu sosial lainnya yang dimiliki Unja saat ini. Tercatat Jurusan
Manajemen yang memiliki passing grade tertinggi (33,5%), disusul oleh jurusan Akuntansi
(34,6%), Ilmu Ekonomi (29,5%) dan Ekonomi Islam (25%). Fakta ini merupakan sesuatu
yang membanggakan bagi segenap civitas academika FEB Unja.
Namun, tingginya persaingan antar perguruan tinggi dan persaingan antar lulusan
perguruan tinggi dalam memasuki pasar kerja, menjadikan kebanggaan tersebut berubah
menjadi sebuah tantangan. Salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut adalah
melalui peningkatan kualitas kinerja kelembagaan. Kinerja kelembagaan akan tercipta melalui
sebuah proses yang sistematis untuk memperbaiki kinerja mulai dari level inidvidu, tim dan
kelembagaan yang disebut dengan manajemen kinerja. Amstrong (2006) mengatakan bahwa
manajemen kinerja berfokus pada input, proses, output dan outcome dalam melakukan
perbaikan dan perkembangan secara terus menerus.
Salah satu input dari sebuah perguruan tinggi adalah mahasiswa. Memang, ketika akan
memasuki FEB unja, mereka harus melalui seleksi dengan berbagai tahap. Namun apalah arti
seleksi, bila setelah mereka diterima, mereka kehilangan semangat karena apa yang mereka
persepsikan dan harapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam
proses belajar mengajar yang mereka jalani. Bila mereka merasakan ada ketidaksesuain
tersebut, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja mahasiswa dalam artian capaian
mereka dalam proses belajar mengajar tidak optimal.
Literatur Perilaku organisasi mengatakan bahwa kinerja adalah hasil akumulasi perilaku
individual. Perilaku individual akan dipengaruhi oleh karakteristik individual dan lingkungan.
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Karakeristik individual akan dipengaruh oleh minat, persepsi dan harapan. Dengan kata lain,
minat, persepsi dan harapan akan menjadi motivator seseorang dalam berperilaku. Bertolak
dari fenomena ini, dirasa perlu untuk mengeksplorasi tentang minat, persepsi dan harapan
mahasiswa memilih FEB Unja sebagai cara untuk memotivasi mereka dalam belajar dan
berprestasi. Hasil eksplorasi yang didapat akan sangat berguna sebagai kontribusi pemikiran
untuk mengetahui profil diri FEB dari perspektif mahasiswa. Dengan mengetahui posisi profil
dirinya dapat menjadi acuan bagi FEB untuk terus berbenah diri meningkatkan pelayanan
dalam proses belajar mengajar. Dari sisi akademis, penelitian ini akan memberikan informasi
empiris bagi pengembangan konsep manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi
terutama tentang keterkaitan minat, persepsi dan harapan terhadap perilaku individu.
2.

Landasan Teori

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau
menyenangi sesuatu objek (Sumadi Suryabrata1990). Menurut Crow dan Crow (1972) minat
adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu,
aktivitas-aktivitas tertentu. Dengan kata lain, minat merupakan pendorong yang akan
mengarahkan tindakan seseorang. Apabila seseorang mempunyai rasa ketertarikan pada suatu
objek maka seseorang tersebut akan senang mempelajari suatu objek tersebut. Hal ini juga
berimplikasi bahwa minat antara satu individu dengan individu lainnya tidak sama
intensitasnya, bergantung kepada tingkat ketertarikan terhadap sesuatu objek tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat merupakan aspek psikologis yang
dapat menimbulkan rasa senang atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi
tindakan orang tersebut. Seseorang yang berminat pada suatu objek akan menyenangi objek
tersebut. Rasa senang tersebut akan diwujudkan dalam bentuk menaruh perhatian dan disertai
keingingan untuk mengetahui dan mempelajari objek tersebut.
Mengacu kepada pendapat Crow dan Crow (1972), minat dipengaruhi oleh faktor
intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu
sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh
dari luar. Minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap, persepsi, prestasi belajar, bakat,
jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul
karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi,
lingkungan dan sebagainya.
Bila mengacu pada teori motivasi, maka yang lebih besar pengaruhnya dalam
mendorong orang untuk berperilaku tertentu adalah motivasi intrinsik dibanding motivasi
ekstrinsik. Begitu pula halnya dengan minat intrinsik. Perhatian, kesenangan dan keinginan
untuk belajar lebih tinggi intensitasnya karena dorongan tersebut berawal dari diri sendiri.
Menurut Colquitt et al. (2009) persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan
menginterprestasikan kesan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan
mereka. Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan
melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian
seseorang menseleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya
menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh
pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Biasanya persepsi ini hanya
berlaku bagi dirinya sendiri dan tidak bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak
bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan
kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.
Kunci untuk memahami persepsi adalah mengakui bahwa persepsi merupakan
interpretasi unik dari suatu situasi, bukan rekaman situasi (Luthan, 2006). Itu maknanya
persepsi merupakan proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran tentang sesuatu
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yang mungkin berbeda dari realita. Persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan
berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek meskipun objek tersebut benar
benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau
kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya
perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam
sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi
dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan
pengetahuannya. Orang akan berperilaku berdasarkan persepsi mereka, bukan pada kenyataan
yang sebenarnya. Karena itulah sangat penting untuk memahami apa yang dipersepsikan,
karakteristik si pemersepsi dan situasi yang terjadi pada saat dipersepsikan agar tidak salah
dalam mengambil keputusan (Colquit et al. 2009).
Persepsi tidak dapat dipisahkan dari harapan. Persepsi tidak hanya melibatkan sensasi
dan perhatian, akan tetapi juga harapan, motivasi, dan memori (Desidarto dan Jackson 1976).
Harapan adalah kecenderungan individu mempersepsi sesuai dengan apa yang diinginkan.
Ketika seseorang melihat atau menghayati sesuatu maka timbul persepsi dalam diri yang
bersangkutan. Apabila yang bersangkutan memiliki keinginan tertentu yang berkaitan dengan
objek maka muncul harapan. Harapan itu dapat berupa keinginan untuk terjadinya sesuatu,
begitu juga untuk tidak terjadinya sesuatu berkenaan dengan objek yang dimaksud.
Minat akan mendorong orang untuk berperilaku tertentu. Orang akan berperilaku
berdasarkan persepsinya, meskipun persepsinya belum tentu sesuai dengan kenyataan.
Dengan memiliki harapan, orang akan bersemangat mencapai tujuan yang diinginkannya.
Pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seperti minat, persepsi dan
harapan sangat penting untuk dapat menjelaskan mengapa orang berperilaku tertentu,
kemudian memprediksi dan mengendalikan perilaku tersebut menuju pencapaian tujuan
organisasi.
Bagi FEB Unja, dengan memahami minat, persepsi dan harapan mahasiswa dalam
memilih FEB Unja sebagai langkah awal untuk menuju pilihan karir mereka akan sangat
penting dalam peningkatan kinerja FEB Unja itu sendiri. Karena kinerja organisasi akan
dipengaruhi oleh kinerja individual. Kinerja FEB Unja juga akan dipengaruhi oleh kinerja
mahasiswanya. Kinerja individual merupakan akumulasi dari perilaku individual yang
konsisten selama kurun waktu tertentu. Perilaku yang konsisten harus dikendalikan. Untuk
dapat mengendalikannya, harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
individu, antara lain minat, persepsi dan harapan. Dengan kata lain, agar mahasiswa tetap
bersemangat dan memiliki perilaku positif dalam menyelesaikan studinya, maka FEB Unja
harus dapat memenuhi harapan mahasiswa. Untuk dapat memenuhi harapan mereka, harus
memahami minat dan persepsi ketika memilih FEB Unja.
3.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal
ini didasarkan pada tuntutan eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan tentang
minat, persepsi dan harapan mahasiswa dalam memilih FEB Unja yang menjadi fokus
masalah dalam penelitian ini.
Creswell (2015) mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik dari penelitian
kualitatif, diantaranya, a) diawali dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau
teoritis yang membentuk studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang
dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial, b) Pengumpulan data
terhadap jaringan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, c) analisis
data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema, d)
Laporan tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, refleksivitas peneliti,
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deskripsi dan intrepretasi tentang masalah penelitian, kontribusi pada literatur tentang minat,
persepsi dan harapan mahasiwa baru dalam memilih FEB Unja.
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru angkatan 2016 yang diambil secara
acak mewakili kelulusan melalui jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN), Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SMBPTN) dan Ujian Masuk
Bersama (UMB). Sampel diambil masing-masing dua orang mewakili 4 jurusan yang ada di
FEB Unja, yaitu jurusan Manajemen, Ilmu Ekonomi, Akuntansi dan Ekonomi Islam. Total
responden adalah 2 x 4 jurusan yang ada x 3 jalur seleksi masuk, berjumlah 24 orang.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara yang mendalam dan
studi dokumentasi terhadap sumber data yang diperlukan dengan bantuan seorang mahasiswa
semester akhir. Sebelum pengambilan data, mahasiswa tersebut diberikan pengarahan terlebih
dahulu tentang tujuan dan cara perolehan data yang diperlukan. Seperangkat daftar pertanyaan
sebagai pedoman dalam mewawancarai responden sudah dipersiapkan terlebih dahulu
sebelum kegiatan wawancara dilakukan.
Hasil wawancara kemudian direkam dan dibuatkan transkripnya terutama tentang
pernyataan-pernyataan responden yang signifikan sebagai informasi yang diperlukan dalam
penelitian ini.
4.

Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Responden
4.1.1. Jenis Kelamin, Jurusan dan Seleksi masuk
Responden dipilih secara acak dari mahasiswa baru angkatan 2016. Untuk memenuhi
keterwakilan responden, maka dipilih mahasiswa yang mewakili jurusan Manajemen, Ilmu
Ekonomi, Akuntansi dan Ekonomi Islam masing-masing laki-laki dan perempuan. Dari
masing-masing jurusan tersebut, diambil perwakilan masing-masing jalur SNMPTN,
SMBPTN dan UMB sebagai jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru. Berikut karakteristik
responden terpillih.
Tabel 1 Rekapitulasi Profil Responden
Jenis
Kelamin
L
P
Total

Manajemen
Ilmu Ekonomi
Akuntansi
Ekonomi Islam
SN
SB U SNM
SB U SNM
SB U SN
SB U
M
M M PTN
M M PTN
M M M
M M
PTN PTN B
PTN B
PTN B PTN PTN B
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

T
o
t
a
l
12
12
24

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden dipilh dengan porsi jumlah yang sama,
masing-masing satu orang untuk mewakili setiap elemen, seperti jenis kelamin, jurusan dan
pilihan seleksi masuk, sehingga semua responden berjumlah 24 mahasiswa dari angkatan
2016. Masing-masing 6 mahasiswa jurusan Manajemen, 6 mahasiswa Ilmu Ekonomi, 6
mahasiswa jurusan Akuntansi dan 6 mahasiswa jurusan Ekonomi Islam. Jumlah porsi yang
sama sengaja dipilih dengan tujuan agar diperoleh responden yang proporsional sehingga
dapat mewakili angkatan 2016.
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4.1.2. Asal Sekolah

Asal sekolah ikut mempengaruhi pilihan mahasiswa terhadap jenjang pendidikan
berikutnya. Karena pilihan biasanya bedasarkan minat dan relevansi dengan pendidikan
sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan asal sekolah responden.
Tabel 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal Sekolah
No
1
2
3

Asal Sekolah
SMA IPS
SMA IPA
SMK
Total

Jumlah (orang)
17
5
2
24

Persentase
70.83
20.83
8.33
100

Dilihat dari asal sekolah, mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari SMA
jurusan IPS. Hal ini menunjukkan adanya relevansi yang tinggi antara latar belakang
pendidikan sebelumnya (Ilmu Pengetahuan Sosial) dengan pilihan bidang studi lanjutannya
yang juga ilmu sosial.
4.1.3. Fakultas Pilihan Pertama
Fakultas pilihan pertama mengindikasikan bahwa fakultas tersebut merupakan nominasi
pertama minat mereka. Berikut tabel rekapitulasi fakultas pilihan pertama responden.
Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas Pilihan Pertama
No
1
2
3
4
5

Fakultas Pilihan Pertama
Ekonomi dan Bisnis
STAN
Psikologi
Pertambangan
Sains dan Teknologi
Total

Jumlah (orang)
20
1
1
1
1
24

Persentase
83.33
4.16
4.16
4.16
4.16
100

Berdasarkan tabel .3 tersebut tergambar bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis memang
menjadi favorit sebagai pilihan pertama responden dalam penelitian ini. Hanya 4.16 % dari
respoden yang mencoba memilih fakultas baru di Unja, tapi mereka tidak lulus. Mereka
mengaku, meski pilihan pertama tidak lulus, mereka tetap berminat untuk kuliah di FEB Unja.
5.

Hasil Penelitian

5.1. Minat Mahasiswa
Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap
suatu objek tertentu. Sehubungan dengan eksplorasi terhadap minat mahasiswa dalam
memilih FEB Unja, maka minat tersebut terindikasi dari indikator alasan memilih FEB Unja.
Berikut cuplikan beberapa jawaban responden dari masing-masing jurusan:

5
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“Kami memilih FEB Unja dikarenakan ya kami dari SMA IPS, dan kami memang
minatnya Ekonomi” (N, Manajemen).
“Jadi begini, pertama kan Psikologi Unja jurusan diambil ya tidak lulus jadinya lulus
di Ekonomi, ya sudah” (S, Manajemen).
“Karena keinginan sendiri” (Y, Ilmu Ekonomi)
“Karena memang niat sendiri dan pilihan pertama juga dan Alhamdulillah lulus” (R,
Ilmu Ekonomi).
“Kalo dibiliang anjuran ya orang tua ada menganjurkan, tapi saya juga mau jadi niat
juga” (N, Akuntansi.)
“Karena memang minat kuliah di FEB”(A, Akuntansi).
“Karena pilihan Orang tua, ya sudah” (A, Ekonomi Islam).
“Karena niat kami yang kuat ingin mempelajari Ekonomi dan ini pun sudah kami
fikirkan sejak kelas dua SMA, saking niatnya kami ingin kuliah di Ekonomi (J,
Ekonomi Islam).

Dari hasil wawancara tersebut, tergambar ada beragam minat mereka dalam memilih
kuliah di FEB. Terbanyak memang karena minat sendiri. Selebihnya karena anjuran orang tua
dan guru, karena tidak lulus pada fakultas pilihan pertama dan karena berasal dari SMA
Jurusan IPS jadi lanjut lagi ke bidang Ilmu Sosial. Berikut tabel rekapitulasi minat responden
yang dilihat dari alasan mereka memilih FEB Unja.
Tabel 4 Alasan Memilih FEB Unja
No
1
2
3
4

Alasan Memilih
Keinginan sendiri, memang minat
Anjuran orang tua/keluarga/guru
Berasal dari SMK/SMA IPS
Tidak lulus pilihan pertama

Jumlah (orang)
15
5
1
3

Persentase
62.50
20.83
4.16
12.50

Total

24

100

Dari 24 responden yang diwawancarai, mayoritas responden (62.50%) memilih FEB
Unja karena memang minat yang berasal dari diri sendiri. Sedangkan responden lainnya
(20.83%), menyatakan minat tersebut timbul karena anjuran orang tua/guru. Mereka yang
menjawab karena tidak lulus pilihan pertama, juga mengakui akhirnya tetap berminat untuk
kuliah di FEB Unja (12.50%). Sisanya, 4.16% responden yang berasal dari SMA IPS juga
berminat memilih FEB Unja karena ingin memparalelkan dasar ilmu sosial yang telah
diperoleh semasa SMA.
Terbukti bahwa minat dapat muncul karena faktor internal yang berasal dari diri sendiri
yang menyenangi dan memilih FEB Unja dan faktor eksternal yang berasal dari luar seperti
anjuran orang tua dan guru. Minat yang timbul diri sendiri merupakan motivasi intrinsik bagi
mahasiswa untuk menyenangi dan semangat dalam belajar. Akan tetapi, bila faktor-faktor
yang menimbulkan minat mereka tersebut tidak sesuai dengan persepsi dan harapan mereka,
maka akan menyebabkan perilaku yang terdemotivasi.
5.2. Persepsi
Persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk
juga akan mempengaruhi minat seseorang terhadap suatu objek atau pilihan. Minat
6
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mahasiswa dalam memilih FEB Unja juga tak terlepas dari persepsi positif tentang FEB Unja
yang telah tertanam pada mindset mereka.
Berikut cuplikan beberapa jawaban responden tentang persepsi mereka terhadap
FEB Unja sebelum mereka diterima menjadi mahasiswa:
“Karena ilmu Ekonomi bisa diterapkan di dunia nyata dan peluang kerjanya
banyak” (D, Manajemen).
“Fakultas Ekonomi bergengsi, terkenal di luar dan peluang kerjanya juga banyak”
(K, Manajemen).
“Oo fakultas Ekonomi dan Bisnis peluang kerjanya banyak. Itu cerita dan persepsi
dari abang kami yang alumni FEB Unja juga”( M, Ilmu Ekonomi)
“Banyaknya peluang kerja” (S, Ilmu Ekonomi)
“Tidak ada. Saya belum tahu FEB” (M,, Akuntansi)
“Ilmunya bisa diterapkan di dunia nyata” (A, Akuntansi)
“Kalau menurut kami dosennya berkualifikasi. Katanya banyak juga peluang
kerjanya” (O, Ekonomi Islam)
“Peluang kerjanya banyak”(P, Ekonomi Islam)
Berdasarkan jawaban responden, ternyata calon mahasiswa memiliki persepsi bahwa
Fakultas Ekonomi secara umum memiliki peluang kerja yang banyak dibandingkan fakultas
lain, Tidak semua calon mahasiswa mengetahui tentang keunggulan khusus yang dimiliki
FEB Unja seperti kualifikasi dosen, kurikulum ataupun berbagai fasilitas lainnya.
Berikut tabel rekapitulasi persepsi responden tentang FEB Unja sebelum mereka
diterima sebagai mahasiswa FEB Unja.
Tabel 5 Persepsi Calon Mahasiswa Tentang FEB Unja
No
1
2
3
4
5
6

Persepsi Calon Mahasiswa
Punya peluang kerja lebih banyak
Bisa diterapkan langsung di dunia nyata
Terbaik di lingkungan Unja
FEB bergengsi
Dosen berkualifikasi
Tidak punya informasi

Jumlah (orang)
12
2
4
2
1
3

Persentase
50
8.33
16.67
8.33
4.16
12.5

Total

24

100

Mayoritas responden (50%) calon mahasiswa mempunyai persepsi bahwa alumni FEB
memiliki peluang kerja yang banyak. Ranking kedua calon mahasiswa beranggapan FEB
Unja merupakan fakultas terbaik dan bergengsi. Hanya satu dari 24 responden yang
mempunyai persepsi dosen FEB berkualifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa calon
mahasiswa lebih fokus kepada merk fakultas sebagai pemberi peluang ketersediaan lapangan
kerja, fakultas terbaik dan bergengsi di lingkungan Universitas Jambi daripada melihat
kondisi proses belajar dengan berbagai fasilitasnya.
5.3. Harapan
Mahasiswa datang memasuki FEB Unja dengan membawa persepsi yang sudah melekat
tentang FEB Unja sebelum mereka diterima dan memiliki harapan akan bekerja di mana
setelah mereka diwisuda nanti. Apabila setelah diterima menjadi mahasiswa, mereka
merasakan peluang harapan mereka akan dapat terpenuhi melalui proses belajar mengajar dan
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fasilitas layanan yang sesuai harapan mereka, maka kesesuaian antara harapan dan fakta yang
dirasakan ini akan mempengaruhi perilaku psositif dalam proses belajar mengajar. Oleh
karena itu penting mengetahui harapan responden sebagai alat untuk memotivasi mereka.
Berikut cuplikan beberapa jawaban responden tentang harapan mereka setelah diwisuda
nanti:
“Mau jadi entrepreneur” (W, Manajemen)
“Mau lanjut dulu S2”(D, Manajemen)
“Pengennya kerja di bank”(M, Ilmu Ekonomi)
“Mau jadi entrepreneur, kalau tidak kerja di bank (R, Ilmu Ekonomi)
“Mau kerja di bank” (T, Akuntansi)
Mau jadi pengamat bidang akuntansi, kalau tidak bisa saya pengen jadi karyawan di
perusahaan asing biar banyak duitnya (A, Akuntansi)
“Mmm pengen bekerja di perusahaan asing lah, sambil lanjut S2 (D, Ekonomi Islam)
“Pengen kerja di bank” ( W, Ekonomi Islam)
Dari hasil wawancara, terlihat bahwa bekerja di bank dan meneruskan pendidikan ke
jenjang S2 merupakan pilihan favorit. Ini mengindikasikan mereka memiliki persepsi bahwa
FEB identik dengan belajar tentang keuangan, sehingga mereka menginginkan kerja di bank.
Sedangkan yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang S2 memiliki harapan akan menjadi
dosen.
Berikut rekapitulasi jawaban responden tentang harapan mereka setelah diwisuda:
Tabel 6 Harapan setelah diwisuda
No
1
2
3
4
5
6

Harapan setelah wisuda
Bank
Entrepreneur
Perusahaan Asing
PNS
Lanjut ke S2 karena ingin jadi dosen
Tergantung diterima di mana
Total

Jumlah (orang)
8
6
4
1
4
1

Persentase
33.33
25
16.67
8.33
16.67
8.33

24

100

Dari Tabel 6 tersebut terlihat bahwa mayoritas responden (33.33%) berharap bisa
bekerja di bank dan 25% berharap akan menjadi entrepreneur. Ingin bekerja di perusahaan
asing dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 juga merupakan harapan dari responden
lainnya masing-masing sebanyak 16.67%. Hanya sedikit yang ingin menjadi PNS dan
membiarkan mengalir apa adanya sesuai suratan nasib masing-masing sebanyak 8.33%.
Harapan mayoritas responden yang menginginkan bekerja di bank dan menjadi
entrepreneur harus disikapi oleh FEB Unja dengan meninjau kembali metode pembelajaran
yang diberikan. Untuk dapat bekerja di bank dan menjadi entrepreneur diperlukan
keterampilan khusus, terutama soft skill agar mampu menjalin komunikasi dan cerdas
membaca peluang. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak metode pembelajaran yang
aplikatif, yang melibatkan aktivitas mahasiswa lebih aktif berinteraksi dalam proses belajar
mengajar. Mereka harus distimulus supaya terlibat aktif dalam proses belajar mengajar.
Bukan sekedar datang, duduk, dengar dan diam. Kemudian baru belajar setelah musim ujian
tiba.
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6.1. Minat
Dari 24 responden yang diwawancarai, mayoritas responden memilih FEB Unja karena
memang minat yang berasal dari diri sendiri. Minat tersebut dapat timbul karena kesenangan
seseorang terhadap FEB Unja yang berasal dari diri sendiri.
Mengacu kepada konsep minat yang dikemukakan oleh Crow dan Crow (1972), minat
yang berasal dari diri sendiri akan menyebabkan perhatian, kesenangan dan keinginan untuk
belajar yang lebih tinggi dibanding minat yang timbul karena dorongan orang lain. Temuan
ini memberikan nilai plus bagi FEB Unja, karena calon mahasiswa sebagai calon inputnya
telah memilih perhatian dan kesenangan terhadap FEB Unja sebelum mereka diterima sebagai
mahasiswa. Dengan demikian motivasi, antusias dan semangat mereka dalam belajar akan
lebih tinggi bila dibanding dengan jika mereka memilih FEB Unja karena keterpaksaan.
Oleh karena itu, minat mereka terhadap FEB Unja tersebut harus terus dipelihara
dengan cara memperhatikan apa yang menjadi harapan mereka dalam memilih FEB Unja.
Pemeliharaan minat ini penting artinya bagi kinerja FEB Unja, karena akan menjadi faktor
motivator mahasiswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar dan mengajar.
6.2. Persepsi
Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa FEB memberikan lebih banyak peluang
kerja dibandingkan fakultas lainnya. Responden juga memiliki persepsi bahwa FEB Unja
merupakan fakultas bergengsi di lingkungan Unja. Persepsi yang telah terbangun dalam
mindest mahasiswa tersebut tercipta dari berbagai informasi yang mereka terima. Persepsi
tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi mereka dalam pemilihan keputusan
Sayangnya yang mereka persepsikan adalah FEB secara umum. Karena kegiatan
ekonomi dan bisnis tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari, maka mereka
berpersepsi FEB bisa memberikan peluang kerja yang lebih banyak dibanding fakultas lain.
Padahal untuk bisa mendapatkan lebih banyak peluang kerja, bukan tergantung kerena lulusan
FEB semata. Banyak faktor yang mempengaruhi baik aspek makro seperti situasi politik,
situasi perekonomian, stabilitas dan keamanan negara maupun aspek mikro seperti minat
kreativitas dari mahasiswa itu sendiri untuk menciptakan lapangan kerja. Menyikapi temuan
ini, ada baiknya FEB Unja memposisikan dirinya sebagai fakultas yang berkualitas dalam
proses belajar mengajar dengan menampilkan berbagai program kegiatan dan fasilitas belajar
yang mendukung seperti lebih banyak terlibat dalam kegiatan seminar nasional dan
internasional, akses journal internasional dan berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler
lainnya sehingga persepsi mahasiswa tidak lagi sebagi pemberi peluang kerja yang lebih
banyak, tetapi sebagai fakultas yang berkualitas dalam proses belajar dan mengajar dengan
berbagai fasilitas pendukungnya yang mengikuti perkembangan zaman.
6.3. Harapan
Dari persepsi yang telah terbangun dalam mind set mahasiwa sebelum mereka diterima
menjadi mahasiswa, selanjutnya akan terbentuk harapan ingin kemana bekerja setelah
diwisuda nanti. Temuan penelitian mengindikasikan .bahwa mahasiswa baru tersebut
berharap akan bisa memasuki banyak jenis lapangan kerja, baik sebagai entrepreneur, kerja di
bank, perusahaan asing maupun berprofesi sebagai dosen.
Bila ternyata harapan mereka tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan yang mereka
persepsikan, maka timbul ketidakpuasan dalam diri mereka terhadap pilihan keputusan yang
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telah diambil. Ketidakpuasan tersebut akan menigkatkan perilaku negatif mereka dalam
bentuk menurunnya semangat belajar, berkeluh kesah, protes sana sini dan ikut menyebarkan
ketidapuasan yang mereka rasakan kepada orang-orang terdekat mereka. Bila rasa
ketidakpuasan ini dibiarkan dalam jangka panjang, maka akan mempengaruhi image FEB
Unja di mata pihak eksternal. Kinerja FEB Unja pun ikut menurun disebabkan kinerja
mahasiswa yang juga menurun.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pimpinan FEB Unja untuk melakukan evaluasi
apakah sudah dapat memenuhi harapan mahasiswa tersebut dalam proses belajar dan
mengajar. Jika ternyata belum mampu mewujudkan harapan mahasiswa sebagai fakultas yang
memberikan lebih banyak peluang kerja, ada baiknya FEB Unja memposisikan diri kembali,
bukan lagi sebagai fakultas pemberi lebih banyak peluang kerja, tetapi fakultas pencipta
lapangan kerja. Terlebih dari responden terpilih, mayoritas juga berharap akan menjadi
entrepreneur, maka FEB Unja harus lebih banyak memberikan pendidikan tentang jiwa
kewirausahaan. Metode pengajaran tentang Manajemen dan Bisnis dibuat lebih aplikatif
dengan dunia nyata sehingga dapat membentuk karakter dan perilaku kewirausahaan.
Mahasiswa harus distimulus agar lebih aktif terlibat dalam proses belajar mengajar, bukan
hanya sebagai pendengar yang pasif.
6.4. Penilaian Mahasiswa Terhadap FEB Unja setelah Diterima
Agar penelitian ini dapat memberikan urgensi saran yang bermanfaat bagi pimpinan
FEB Unja, maka kepada responden juga ditanyakan bagaimana penilaian mereka secara
umum terhadap dosen dan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar seperti
kenyamanan ruangan belajar, fasilitas belajar, perpustakan, akses internet, kantin, wc dan
sarana parkir.
Dari 24 responden, mayoritas secara umum menilai dosen yang mengajar sudah
kompeten dan mayoritas pula menilai masih kurangnya fasilitas penunjang dalam proses
belajar mengajar. Fasilitas yang mereka keluhkan adalah panasnya ruangan kuliah karena AC
yang tidak berfungsi, ketersediaan kabel panjang infocus yang masih kurang, koleksi pustaka
yang belum mutakhir, WC yang tidak bersih dan sarana parkir yang belum tertib. Sederet
keluhan ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan FEB Unja untuk melakukan
peningkatan layanan kepada mahasiswa untuk memperlancar proses belajar mengajar.
7.

Kesimpulan

Mayoritas responden memilih FEB Unja karena memang minat yang berasal dari diri
sendiri dan dorongan dari orang tua dan guru. Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa
FEB memberikan lebih banyak peluang kerja dibandingkan fakultas lainnya. Responden juga
memiliki persepsi bahwa FEB Unja merupakan fakultas bergengsi di lingkungan Unja.
Mayoritas responden juga berharap setelah diwisuda nanti bisa bekerja di bank dan mayoritas
kedua berharap akan menjadi entrepreneur.
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Abstract
This study aimed to determine effect of brand value, asset tangibility, and profitability
on financial leverage in Indonesia. This study used regression analysis to determine the effect
of independent variables consisting of brand value, asset tangibility, and profitability on
financial leverage.This study uses data sample of non-financial companies which are listed in
Bursa Efek Indonesia during 2013-2016 period, the data is also collected from SWA
magazine during 2013-2016 period to get brand value information. The analysis results show
that brand value and asset tangibility are positive and significant to financial leverage. The
higher brand value of the company, cause to higher creditur’s trust. The higher asset
tangibility encourages higher collateral asset of the company to earn more loans. While
profitability has negative effect, because the higher profitabiltiy will make the company prefer
to use internal funding.
Key Words: brand value, asset tangibility, leverage
1.

Pendahuluan

Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam menentukan
sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan
investasi serta untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan dana yang
akan digunakan untuk mendanai berbagai investasi dapat dilihat pada struktur keuangan
perusahaan di neraca sisi liabilitas. Sumber pendanaan dapat dibedakan menjadi pendanaan
internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal merupakan dana yang dihasilkan oleh
perusahaan berupa arus kas dari laba ditahan. Apabila kebutuhan pendanaan internal dirasa
belum mencukupi, maka kekurangan dana akan dipenuhi dari pendanaan eksternal, berupa
utang dan atau saham. Keputusan pendanaan dengan utang disebut dengan leverage keuangan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia rata-rata tingkat leverage
keuangan perusahaan non keuangan di Indonesia dalam periode waktu 2013 sampai dengan
2016 yang diukur dengan rasio total utang dibagi total aset sebesar 49,70% dengan nilai
terendah sebesar 7,42% dan nilai tertinggi mencapai 90,45%. Besarnya gap antara nilai
terendah dan tertinggi pada leverage keuangan menunjukkan tingginya variasi tingkat
leverage keuangan antar perusahaan non keuangan di Indonesia.
Larkin (2013) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor keuangan dan non keuangan
yang memengaruhi keputusan pendanaan. Faktor non keuangan yang dapat memengaruhi
keputusan pendanaan, salah satunya merek, yang merupakan identitas tambahan dari suatu
produk untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek juga merupakan janji produsen
atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin konsistensi
bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampailkan nilai yang diharapkan konsumen dari
sebuah produk.
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Sebuah merek mempunyai kekuatan untuk menarik konsumen agar membeli produk
maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Banyak perusahaan rela mengeluarkan uang
dalam jumlah besar untuk memperkuat citra merek korporat ataupun produk perusahaan. Hal
ini menunjukan bahwa perusahaan sudah memahami bahwa merek yang kuat berkorelasi
positif dengan daya jual dan harga suatu produk. Data yang diperoleh dari majalah SWA,
menunjukkan bahwanilai tertinggi brand value 100 perusahaan terbaik di Indonesiadalam
USD million periode waktu 2013 sebesar 1.950 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 2.620
yang artinya perusahaan di Indonesia memperhatikan brand value, sehingga mengalami
kenaikan secara terus menerus tiap tahunnya. Hal ini dapat dijadikan fakta bahwa perusahaanperusahaan di Indonesia memperhatikan brand value perusahaan.
Keputusan pendanaan dengan menggunakan utang, salah satunya dipengaruhi besar
kecilnya jaminan yang disyaratkan oleh pihak kreditur. Aktiva yang dimiliki perusahaan
merupakan salah satu bentuk jaminan untuk pendanaan dengan utang. Dengan adanya
jaminan dapat membuat kreditur merasa lebih aman memberikan pinjaman pada perusahaan
yang memiliki jaminan dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan perusahaan dengan
aktiva tetap yang djaminkan kecil. Aktiva tetap berwujud perusahaan dapat memberikan
jaminan yang lebih terpercaya apabila terjadinya gagal bayar. Data yang diperoleh dari Bursa
Efek Indonesia rata-rata rasio aktiva tetap terhadap total aktiva perusahaan non keuangan di
Indonesia dalam periode waktu 2013 sampai dengan 2016 adalah sebesar 30,99%, dengan
nilai terendah sebesar 0,02% dan nilai tertinggi mencapai 77,38%.
Besar kecilnya penggunaan utang juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk
menghasilkan laba setelah pajak. Data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia rata-rata
tingkat profitabilitas perusahaan non keuangan di Indonesia dalam periode waktu 2013
sampai dengan 2016 yang diukur dengan rasio earning after tax (EAT) terhadap total aktiva
sebesar 6% dengan nilai terendah sebesar -42,67% dan nilai tertinggi mencapai 65,72%.
Larkin (2013) melakukan penelitian tentang brand perception dan leverage keuangan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa brand perception perusahaan berpengaruh positif
terhadap leverage keuangan. Perusahaan dengan nilai brand value yang tinggi memiliki
leverage keuangan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan nilai brand
value yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan lebih baik dari kreditur. Penelitian yang
dilakukan oleh Frieder dan Subrahmanyam (2005) menunjukkan hasil bahwa brand visibility
berdampak positif terhadap keputusan pendanaan, karena kreditur lebih memilih untuk
berinvestasi pada perusahaan dengan produk yang dikenali. Selain itu, investor lebih
mengoptimalkan investasinya pada perusahaan dengan brand visibility yang tinggi karena
brand recognation yang tinggi menyediakan informasi yang jelas tentang perusahaan tersebut.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: apakah brand value, asset tangibility, dan profitabilitas berpengaruh
terhadap leverage keuangan perusahaan non keuangan di Indonesia?
2.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pengertian dan pengukuran leverage keuangan
Salah satu keputusan penting di bidang keuangan yang diambil oleh pihak manajemen
perusahaan adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah proses pemilihan
sumber dana, baik yang berasal dari internal maupun eksternal untuk mendanai investasi dan
kegiatan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan secara garis besar dapat dibedakan
menjadi dua, yakni utang dan modal sendiri.
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Menurut Sudana (2011 :157) leverage pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu
leverage operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang
menimbulkan beban tetap berupa penyusutan. Leverage keuangan timbul karena perusahaan
dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu utang dengan beban tetapnya
berupa bunga. Leverage keuangan dibedakan menjadi: financial structure (struktur keuangan)
dan capital structure (struktur modal). Struktur keuangan menunjukan bagaimana perusahaan
membelanjai aktivanya. Struktur keuangan tampak pada neraca sebelah kredit, yang terdiri
atas utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal. Dalam penelitian ini leverage
keuangan diukur dengan rasio total utang dengan total asset dengan persamaan sebagai
berikut:
판 螘ɟӐઁ끀
im S
.........................................................................(1)
판 螘ɟ♠䖇䖇ઁ
2.2. Brand Value

Kotler (2000) menjelaskan konsep brand (merek) sebagai nama, istilah, tanda, simbol,
atau desain, serta kombinasi dari kelima hal tersebut, dimaksudkan untuk membedakan
identitas barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan
merek perusahaan dari para pesaing.Eryigit dan Eryigit (2014) menjelaskan bahwa brand
value dilihat dari sudut pandang finansial sebagai sesuatu yang dapat dihitung, sehingga
menjadi pendapatan yang diperoleh dari keberhasilan nama brand dari suatu produk, jasa,
atau perusahaan. Brand value dapat dikatakan sebagai nilai tambahan arus kas yang
dihasilkan oleh suatu produk karenabrand dari produk tersebut. Haigh et al. (1997),
menyatakan bahwa brand value merupakan nilai keuangan atas merek untuk pemilik saat ini.
Merek yang mempunyai nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek berkelas,
sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Sebuah merek memberi
dampak paling nyata pada pelanggan, dengan merek yang sukses dikenal baik
berdampaklangsung pada manajemen proses bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan pelanggandari produk perusahaan. Manajemen merek yang efektif juga terlibat
dengan proses pengembangan produk dan manajemen rantai pasokan (Jaworski dan Kohli,
1993).
Menurut Brand Finance (2017) metode perhitungan brand value dapat dilakukan
dengan menggunakan metode royalty relief, yaitu brand value ditentukan berdasarkan nilai
dari sebuah perusahaan yang akan dibayar lisensi merek yang dimilikinya. Pendekatan ini
mampu mengestimasikan pendapatan yang akan diperoleh dengan menggunakan merek yang
dimaksud serta menghitung tingkat royalti yang akan dikenakan atas penggunaan merek.
Langkah-langkah dalam proses ini adalah sebagai berikut:
1. Menghitung kekuatan merek pada skala 0 sampai 100 berdasarkan penggunaan balanced
scorecard dari sejumlah atribut yang relevan seperti emotional connection, kinerja
keuangan dan keberlanjutan diantara brand yang lain. Skor ini dikenal sebagai Brand
Strength Index.
2. Menentukan kisaran royalty rate untuk masing-masing sektor. Hal ini dilakukan dengan
melakukan perbandingan lisensi yang dimiliki oleh Brand Finance dan database online
lainnya.
3. Menghitung royalty rate. Seperti, rentang royalty rate di sektor merek adalah 0-5% dan
merek memiliki skor kekuatan merek 80 dari 100, maka royalty rate yang sesuai untuk
penggunaan merek ini di sektor tertentu sebesar 4% .
4. Menentukan brand specific revenue dengan memperkirakan proporsi dari pendapatan
perusahaan induk yang disebabkan oleh merek dan industri sektor tertentu.
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5. Menentukan proyeksi pendapatan merek menggunakan fungsi revenue historis, perkiraan
analis modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
6. Mengimplementasikan royalty rate pada proyeksi pendapatan untuk penurunan biaya
royalty penggunaan merek.
7. Prediksi royalti merupakan net present value sebelum pajak yang merupakan pemasukan
dimasa datang dari merek.
Dari langkah-langkah diatas dapat disimpulkan perhitungan brand value sebagai berikut:
㌀螘�䗫m螘ɟ䗯ઁ S Ln( ere ..e .䁞.........................................................(2)

Keterangan :
BV
= Brand value perusahaan
Ln
= Logaritma natural dari brand value.
BSI
= Brand Strength Index.
BRR = Brand Royalty Rate.
BR
= Brand Revenues.

Tingginya nilai merek perusahaan menunjukkan bahwa produk perusahaan tersebut
diminati oleh konsumen. Tingginya minat konsumen pada produk perusahaan dapat
meningkatkan penjualan perusahaan karena produk tersebut dapat memenuhi ekspektasi
konsumen. Menurut Larkin (2013) dengan brand value perusahaan yang semakin tinggi
menyebabkan loyalitas konsumen akan semakin tinggi dan kesempatan untuk mendapatkan
pinjaman dari pihak kreditur semakin besar. Kemampuan memenangkan persaingan di pasar
ini menjadikan kreditur lebih percaya memberikan kredit daripada perusahaan yang kurang
mampu bertahan di dalam persaingan. Merek berpengaruh positif terhadap leverage keuangan,
mengacu pada reverse causality argument, dimana leverage keuangan dapat digunakan untuk
berkompetisi atau bersaing lebih agresif dengan cara menggunakan strategi menyediakan
sumber dana untuk menambah brand value perusahaan. Brand value yang lebih tinggi dapat
ditinjau dari teori information asymmetry. Grullon et al (2004) menyatakan dengan brand
value yang tinggi berdampak kepada keseluruhan visibility dari sebuah perusahaan dan
mengurangi information asymmetry. Dengan berkurang asimetri informasi maka perusahaan
lebih dikenal serta meningkatkan minat investor dan kreditur untuk berinvestasi atau
memberikan pinjaman pada perusahaan.
H1 =Brand value berpengaruh positif terhadap leverage keuangan
2.3. Faktor lain yang memengaruhi leverage keuangan
2.3.1. Asset tangibility
Asset tangibility adalah aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan, atau ada secara fisik,
dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi perusahaan, seperti tanah,
bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan inventaris (Harahap, 2002:22). Asset tangibility
memiliki peran yang penting dalam keputusan pendanaan perusahaan, karena aktiva tetap
berwujud dapat menjadi jaminan (collateral) bagi pihak kreditur. Aktiva tetap berwujud yang
dimiliki perusahaan merupakan salah satu bentuk jaminan untuk pendanaan dengan utang.
Dengan adanya jaminan dapat membuat kreditur merasa lebih aman memberikan pinjaman
pada perusahaan yang memiliki jaminan dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan
perusahaan dengan aktiva yang djaminkan kecil. Chiarella et al. (2006) menyatakan bahwa
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tanpa adanya aset yang dapat dijaminkan, biaya pinjaman cenderung lebih tinggi dikarenakan
kreditur dapat meminta bunga pembayaran utang yang tinggi.
Brigham dan Houtson (2007:463) menyatakan bahwa asset tangibility merupakan aset
perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi kreditur dan memberikan keamanan
apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur
tidak mampu melunasi kreditnya.
Besar kecilnya asset tangibility diukur dengan rasio aktiva tetap terhadap totalaktiva,
yang dirumuskan sebagai berikut:
♠h S

♠猀 ♠䘟螘 ઁ 螘䔫
판 螘ɟ♠䖇ઁ

....................................................................... (3)

Jumlah aktiva tetap yang dapat dijaminkan semakin tinggi, maka perusahaan akan
mendapatkan pinjaman semakin besar, hal ini dikarenakan kreditur lebih menilai perusahaan
memiliki nilai collateral yang tinggi. Perusahaan memiliki jaminan yang tinggi menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam membayar utang juga tinggi, sehingga semakin besar
kemampuan perusahaan dalam melunasi utang, maka utang yang diperoleh peroleh
perusahaan juga semakin besar.
H2 = Asset tangibility berpengaruh positif terhadap leverage keuangan
2.3.2. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan
menggunakan aktiva, penjualan atau modal dalam suatu periode tertentu. Perusahaan dengan
profitabilitas tinggi memilih untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan
dana yang dihasilkan secara internal.
Sudana (2011:22), menyatakan bahwa return on assets (ROA) menunjukkan
kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aset yang yang dimiliki untuk
menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen perusahaan untuk
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset
perusahaan. Brigham dan Houston (2001), mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat
profitabilitas yang tinggi menggunakan utang yang relatif kecil.
Profitabilitas dalam penelitian inidiukur dengan dengan return on asset atau ROA, yaitu
rasio laba bersih terhadap total asset.
.t♠ S

i♠

판 螘ɟ♠䖇䖇ઁ

...................................................................... (2.4)

Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efisiensi manajemen
perusahaan dalam mengelola semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba bersih. ROA
ditujukan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan
mengelola operasinya (Ross et al, 2008). Penelitian sebelumnya oleh Ezeoha (2008)
menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap leverage keuangan.
Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan memiliki sumber dana
internal yang lebih banyak, sehingga perusahaan cenderung tidak menggunakan dana
eksternal (utang).
H3 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap leverage keuangan
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2.4. Model Analisis
Mengacu pada penelitian sebelumnya maka model analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
LEVi,t= β0 + β1BVi,t + β2TANGi,t + β3ROAi,t + εi,t.
Keterangan:
LEVi,t
Brand valuei,t
TANGii,t
ROAi,t
β0
β1-β3
εi,t
3.

= Ratio total debt to total asset perusahaan i pada tahun t.
= Brand value perusahaan i pada tahun t.
= Asset tangibility perusahaan i pada tahun t.
= Return on assets perusahaan i pada tahun t.
= Konstanta
= Koefisien regresi
= Error

Metode Penelitian

3.1. Prosedur Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode
purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan non lembaga keuangan yang
terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
2. Perusahaan sampel yang mempunyai laporan keuangan yang berakhir pada 31
Desember.
3. Perusahaan non lembaga keuangan atau pendanaan yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia yang mempunyai nilai brand value selama periode tahun penelitian, yaitu
tahun 2013-2016 yang diumumkan pada majalah SWA.
3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Definisioperasionaldarimasing-masingvariabel adalahsebagaiberikut:
1. Leverage keuangan, adalah persentase utang yang digunakan untuk membiayai asset
perusahaan. Rasio leverage keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio
total hutang terhadap total aset, rumus 1.
2. Brand value, adalah nilai tambahan arus kas yang dihasilkan oleh suatu produk karena
brand dari produk tersebut yang diukur menggunakan metode royalty relief. Dalam
penelitian ini, nilai brand value menggunakan dari data yang dipublikasikan dalam
majalah SWA.
3. Asset tangibility, adalah aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan, atau ada secara
fisik, dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi perusahaan. Asset
tangibility dapat diukur dengan rasio aktiva tetap berwujud terhadap total aktiva, rumus 3.
4. Profitabilitas, adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dengan
menggunakan semua aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini diukur menggunakan
return on asset (ROA) pada persamaan 4.
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Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Variabel Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini menggambarkan rata-rata, nilai minimum dan nilai
maksimum dari semua variabel, yaitu leverage keuangan, brand value, asset tangibility, dan
profitabilitas. Berikut merupakan deskripsi statistik variabel dalam penelitian ini:
Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel

N
Minimum
Maximum
Mean
LEV
205
0,0742
0,9045
0,4970
Ln Brand value 205
15,8950
21,5338
17,8913
TANG
205
0,0002
0,7738
0,3099
ROA
205
-0,4267
0,6572
0,0584
Valid N (listwise)
205
Sumber: data merupakan output SPSS 20 yang telah diolah

Std. Deviation
0,1864
1,2222
0,1758
0,1134

4.2. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis
Berdasarkan Tabel 2, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel brand value
dan asset tangibility berpengaruh positif terhadap leverage keuangan, sedangkan variabel
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap leverage keuangan. Nilai R2 sebesar 0,165 bearti
variabilitas leverage keuangan yang bisa dijelaskan oleh variabel brand value, tangibility dan
ROA sebesar 16,5%, sedangkan sisanya sebesar 84,5% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak diteliti pada penelitian ini.
Tabel 2
HasilAnalisis Regresi Linier Berganda
Variabel
Dependen
Leverage
Keuangan

Variabel
Independen

Brand Value
TANG
ROA
R-Squared (R2)
N
* level of significant 5%

Koefisien
regresi (Β)

Std.Error

0,025
0,146
-0,582

0,165
205

0,011
0,072
0,109

t-Statistik

Sig.

2,384
2,033
-5,331

0,018*
0,043*
0,000*

4.3. Pembahasan
4.3.1. Pengaruh Brand Value terhadap LeverageKeuangan
Perusahaan dengan brand value yang kuat akan menikmati manfaat stabilitas yang lebih
tinggi dan kemungkinan lebih rendah untuk terjadi kebangkrutan karena konsumen akan terus
membeli produk perusahaan dan utang yang bisa diajukan perusahaan kepada kreditur
semakin besar. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa brand value perusahaan yang
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semakin tinggi menyebabkan loyalitas konsumen akan semakin tinggi dan kesempatan untuk
mendapatkan pinjaman dari pihak kreditur semakin besar. Hal ini bisa terjadi dikarenakan
ketika brand perusahaan kuat akan menjadikan konsumen merasa lebih merasa aman dan
percaya terhadap produk perusahaan.
Pengaruh brand value positif signifikan terhadap leverage keuangan. Perusahaan
dengan brand value yang tinggi akan menyebabkan leverage yang juga tinggi. Adanya
pengaruh positif signifikan antara brand value terhadap leverage keuangan sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Larkin (2013). Ketika perusahaan memiliki brand value yang
tinggi, akan menyebabkan perusahaan menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat maupun
kreditur dan investor. Ketika tingkat kepercayaan lingkungan diluar perusahaan meningkat,
hal ini akan berdampak salah satunya terhadap akses perusahaan tersebut dalam memperoleh
pinjaman dan dari eksternal perusahaan.
Larkin (2013) menyatakan bahwa tingginya brand value dapat meningkatkan kualitas
dan efektivitas produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan serta
meningkatkan kepercayaan kreditur, sehingga perusahaan mudah dalam memperoleh dana
pinjaman (leverage).
4.3.2. Pengaruh asset tangibility terhadap leverage keuangan
Variabel asset tangibility berpengaruh positif signifikan terhadap leverage keuangan.
Hal ini karena jumlah aktiva tetap yang dapat dijaminkan semakin tinggi, maka perusahaan
mendapatkan pinjaman semakin besar. Ketika perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi,
membuat kreditur menilai kemampuan perusahaan lebih baik dalam memenuhi kewajibannya.
Semakin tinggi kemampuan perusahaan, maka kreditur akan memberikan utang yang lebih
besar. Sebaliknya, jika asset tangibility kecil, maka kemampuan perusahaan dalam melunasi
utangnya rendah, sehingga utang yang akan diperoleh dari kreditur semakin rendah.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Brigham dan Houtson (2007) yang
menyatakan bahwa asset tangibility berpengaruh positif signifikan terhadap leverage
keuangan. Selain itu, aset berwujud mampu menurunkan biaya potensi gagal bayar
dikarenakan kesulitan keuangan dan mampu meningkatkan utang yang mampu diperoleh
perusahaan. Hasil penelitian sesuai dengan prediksi teori tersebut, bahwa asset tangibility dan
leverage berpengaruh positif dan signifikan.
Campello dan Giambona (2010) menyimpulkan, bahwa komponen aset berwujud dapat
menggerakkan atau menentukan struktur modal perusahaan dan berpendapat bahwa
pentingnya memiliki aset berwujud yang dapat dipindahtangankan sangat penting bagi
perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Dalam penelitian lain oleh Giambona et, al. (2014)
menunjukkan bahwa aset spesifik yang dimiliki perusahaan seperti tanah dan bangunan
menjadi kekuatan penjelas tertinggi dan pengaruh yang paling kuat dalam menentukan tingkat
utang dan memperoleh sejumlah dana pinjaman.
4.3.3. Pengaruh profitability terhadap leverage keuangan
Variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage keuangan.
Semakin tinggi ROA perusahaan, maka hal ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan
dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan dana internal,
sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan dalam menggunakan pembiayaan dengan
utang. Sesuai dengan hasil penelitian Abor (2005) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki profitabilitas tinggi lebih menyukai membiayai perusahaan dengan dana internal.
Penelitian Ezeoha (2008) juga menunjukkan bahwa pengaruh antara profitabilitas dan
leverage keuangan sangat signifikan dan negatif, perusahaan yang memiliki keuntungan yang
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tinggi sangat mungkin bergantung pada modal internal dalam membiayai operasional
perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Brigham dan Houston (2001) yang
mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menggunakan utang
yang relatif kecil.
5.

Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1.

2.
3.

4.

Brand value berpengaruh positif signifikan terhadap leverage keuangan karenatingginya
brand value dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas produk perusahaan sehingga
dapat meningkatkan pendapatan perusahaan serta meningkatkan kepercayaan
perusahaan dalam memberikan dana pinjaman.
Asset tangibility berpengaruh positifsignifikan terhadap leverage keuangan
karenajumlah aktiva tetap yang dapat dijaminkan semakin tinggi, dapat memberikan
kapasitas untuk mendapatkan pinjaman semakin besar.
Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage keuangan karena
profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih
sehingga dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasional perusahaan dengan dana internal.
Nilai R2 pada penelitian ini sebesar 0,165 yang artinya leverage keuangan dapat
dijelaskan oleh variabel yang diteliti sebesar 16,5%, sedangkan sisanya sebesar 83,5%
dijelaskan oleh variabel lain.

5.2. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
1.
2.

3.

Manajemen perusahaanperlu memperhatikanbrand value, asset tangibility dan
profitabilitasdalam menentukan keputusan pendanaan, karena ketiga variabel tersebut
berpengaruh signifikan terhadap leverage keuangan perusahaan.
Kreditur harus dapat menggunakan informasi brand value sebagai salah satu dasar
pertimbangan peminjaman dana, brand value yang tinggi menunjukkan kualitas produk
perusahaan yang baik, sehingga untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan
tersebut lebih tidak berisiko.
Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain di luar penelitian ini,
dikarenakan nilai R-square dalam penelitian ini tergolong rendah.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja
terhadap organizational citizenship behavior (OCB) dan kinerja perawat di Rumah Sakit
Sogaten Kota Madiun. Sampel dalam penelitian ini adalah perawat Rumah Sakit Sogaten
Kota Madiun dengan jumlah sampel 103 responden. Analisis menggunakan regresi sederhana
dan regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa:1)kepuasan kerja berpengaruh
positif signifikan terhadap OCB; 2)OCB berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
perawat; 3)Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perawat.
Kata Kunci : Kepuasan kerja, organizational citizenship behavior, kinerja perawat
1.

Pendahuluan

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting dalam organisasi, sebagai
penentu arah dalam pengembangan serta penentu sukses atau tidaknya organisasi dalam
menghadapi persaingan pada eranya globalisasi saat ini. Salah satu hal terpenting dari
berbagai jenis organisasi apa pun, termasuk organisasi rumah sakit, adalah sumber daya
manusia yang berkualitas dengan kreativitas, serta bakat yang dimiliki untuk memajukan
organisasi.
Perawat adalah salah satu SDM yang memegang peran penting dalam industri jasa
rumah sakit. Perawat merupakan seseorang yang berinteraksi lebih sering dengan pasien
selama 24 jam dibandingkan tenaga kerja lainnya dalam rumah sakit. Perawat merupakan
tenaga kesehatan terbanyak (60%) di rumah sakit (Gillies, 2006 dalam Susanto, et al., 2013:
25). Pelayanan keperawatan yang bermutu akan memberi kontribusi terhadap peningkatan
mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Sebuah rumah sakit amatlah penting Kepemilikan
tenaga perawat yang berkualitas, kecepatan pelayanan, keramahan, efektivitas tindakan serta
kenyamanan bagi pasien dan pengunjung menjadi faktor kunci keberhasilan dalam
pengelolaan jasa rumah sakit. Ketika perawat merasa puas oleh perusahan maka perawat akan
memberikan timbal balik yang positif seperti tingkat OCB dan kinerja yang tinggi dalam
pekerjaan. Demikian sebaliknya jika perawat tidak puas maka OCB dan kinerja perawat
cenderung menurun sehingga pelayanan yang diberikan kepada klien tidak optimal. Hal ini
didukung oleh Widyastuti (2015) bahwa kepuasan kerja berdampak positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Pengujian kembali dampak kepuasan kerja terhadap
organizational cittizenship behavior dan kinerja perawat dilakukan di salah satu rumah sakit
milik pemerintah yaitu Rumah Sakit Sogaten Madiun.
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian
dapat dirumuskan sebagai berikut:
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1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship
behavior (OCB) perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun?
2. Apakah organizational citizenship behavior (OCB) berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun?
3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit
Sogaten Madiun?
4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja perawat
Rumah Sakit Sogaten Madiun melalui OCB sebagai variabel pemediasi?
2.

Tinjauan Teoritis

2.1. Kepuasan kerja
Sesorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif
mengenai pekerjaannya sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan
negatif (Robbins dan Judge 2015: 46). Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dari
segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya (Sunyoto, 2015: 211). Kepuasan kerja
adalah perasaan positif karyawan dalam pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi
dilingkungan kerja. Menurut Luthans (2006: 243) ada 5 (lima) dimensi yang terdapat dalam
kepuasan kerja yang meliputi:
a. Pekerjaan itu sendiri. Dalam arti pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan
untuk belajar dan kesempaan untuk menerima tanggung jawab.
b. Gaji, yaitu sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai
hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi.
c. Kesempatan promosi, yaitu kesempatan untuk maju dalam organisasi.
d. Pengawasan, yaitu kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan
perilaku.
e. Rekan kerja, yaitu tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara
sosial.
2.2. Organizational Citizenship Behavior
Organizational citizenship behavior (OCB) merefleksikan ciri atau trait predisposisi
karyawan yang kooperatif, suka menolong, perhatian, dan bersungguh–sungguh (Luthans
2006: 251). Dimensi OCB menurut Organ (1988) dalam Ristiana (2013: 60) terdiri dari 5
(lima) dimensi yaitu :
a. Altruism atau sikap menolong, yaitu perilaku membantu meringkan pekerjaan yang
ditujukan kepada individu dalam suatu organisasi.
b. Courtesy atau sikap kesopanan, yaitu membantu teman kerja mencegah timbulnya
masalah sehubungan dengan pekerjaannya dengan cara memberi konsultasi dan informasi
serta menghargai kebutuhan mereka.
c. Sportsmanship atau sikap sportif, yaitu toleransi pada situasi yang kurang ideal di tempat
kerja tanpa mengeluh.
d. Civic virtue atau kebijakan organisasi, yaitu terlibat dalam kegiatan organisasi dan peduli
terhadap kelangsungan hidup organisasi.
e. Conscientiousness atau sikap kehati–hatian, yaitu melakukan hal yang menguntungkan
organisasi seperti mematuhi peraturan di organisasi.
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2.3. Kinerja
Kinerja (prestasi) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang dirasakan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhannya (Sikula dalam Mulyadi, 2015: 109). Hasibuan (2002: 59) menyatakan bahwa
terdapat 6 (enam) macam unsur penilaian sebuah kinerja seseorang, yaitu:
a. Prestasi. Unsur prestasi memberikan penilaian mengenai hasil kerja yang dihasilkan oleh
karyawan, baik secara kualitas dan kuantitas.
b. Kedisiplinan. Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang
sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada
sanksi atas pelanggarannya. Unsur kedisiplinan memberikan penilaian mengenai sikap
disiplin karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan
pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.
c. Kreativitas. Kreativitas adalah mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang
diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan, orang lain dan lingkungan untuk
membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Unsur kreativitas memberikan
penilaian mengenai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitas untuk
menyelesaikan pekerjaannya.
d. Kerjasama. Unsur kerjasama memberikan penilaian akan kesediaan karyawan untuk
berkerjasama dengan karyawan lain, baik secara horizontal (dengan pimpinan atau
bawahan) maupun secara vertikal (dengan sesama rekan kerja).
e. Kecakapan.Unsur kecakapan memberikan penilaian mengenai kemampuan karyawan
untuk menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam
menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi manajemen, serta kemampuan karyawan untuk
mengambil keputusan dalam batas kuasanya.
f. Tanggung jawab. Unsur tanggung jawab memberikan penilaian mengenai kesediaan
karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil
kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya.
2.4. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap OCB
Faktor kepuasan kerja sangat berperan penting sebagai pemicu terjadinya OCB pada
karyawan (Ristiana, 2013: 61). OCB merupakan perilaku individu yang bebas, yang tidak
secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem pemberian penghargaan dan dalam
mempromosikan fungsi efektif organisasi (Organ, 1998 dalam Soegandi et al., 2013: 3). Hasil
penelitian Ristiana (2013: 67) dan Seogandhi et al., (2013: 11) menunjukkan bahwa kepuasan
kerja karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap OCB, artinya peningkatan kepuasan
kerja karyawan diikuti oleh peningkatan OCB.
H1: Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap OCB perawat Rumah
Sakit Sogaten Madiun.
2.5. Pengaruh OCB terhadap Kinerja
Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh
karyawan secara kualitas dan kuantitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab karyawan.
Menurut Robbins dan Judge (2008: 40), organisasi dengan OCB yang baik, akan memiliki
kinerja yang lebih baik dari organisasi lain. OCB yang berbeda-beda itu berharga bagi
organisasi dan meskipun OCB sering tidak terdeteksi oleh sistem penghargaan, terdapat bukti
bahwa individu yang menunjukan OCB memiliki kinerja lebih baik dan menerima evaluasi
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kinerja yang lebih tinggi (Luthans, 2006: 251). Hasil dari penelitian Widyastuti (2015: 82)
menunjukan adanya pengaruh antara OCB dan kinerja karyawan. Pada penelitian Fitrianasari
(2013: 20) menunjukan adanya pengaruh positif signifikan OCB terhadap kinerja perawat.
H2: OCB berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit
Sogaten Madiun.
2.6. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja
Kepuasan kerja merupakan prediktor kinerja karena kepuasan kerja mempunyai korelasi
moderat dengan kinerja karyawan. Karyawan yang puas melakukan pekerjaan lebih baik
dalam memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam deskripsi pekerjaan (Wibowo dan
Phil, 2015: 141). Kepuasan kerja adalah sikap positif dari karyawan, ketika karyawan merasa
puas akan berdampak positif bagi perusahaan tetapi sebaliknya karyawan akan berdampak
negatif bila tidak puas, seperti kemangkiran, keluar dari pekerjaan, protes, penurunan
semangat kerja, dan kinerja. Hasil dari penelitian Ristiana (2013: 67); Sukmawati dan
Armanu (2013: 552); dan Widyastuti (2015: 81) menyatakan bahwa kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya kinerja seseorang akan
meningkat ketika kepuasan kerja karyawan mengalami peningkatan.
H3:Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perawat Rumah
Sakit Sogaten Madiun.
2.7. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Kinerja dengan OCB sebagai Pemediasi
Perilaku extra-role atau OCB adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari
kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi
tersebut secara efektif (Robbins dan Judge, 2008: 40). Perilaku extra-role memberikan
pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan, sehingga membantu efektivitas
sebuah organisasi. Sikap individu dari kepuasan kerja secara teoritis dikaitkan dengan
organizational citizenship behavior (Bateman & Organ, 1983 dalam Vania dan Sylvia, 2014:
109). Hal tersebut mengindikasi bahwa OCB dapat berperan sebagai pemediasi atau
intervening atas pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian Sukmawati et
al., (2013: 553) menemukan peran OCB sebagai mediator pengaruh kepuasan kerja,
lingkungan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.
H4: Kepuasan kerja berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perawat Rumah
Sakit Sogaten Madiun melalui OCB sebagai pemediasi.

Gambar 1. Model Penelitian
Keterangan :
: Pengaruh langsung
: Pengaruh tidak langsung

25

April Liya Prastiyani
Veronika Agustini Srimulyani
3.

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 5, Nomor 1, Oct 2017

Metoda Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat di Rumah Sakit Sogaten Kota
Madiun, yang berjumlah 137 perawat. Penentuan sampel agar dapat mewakili populasi
dihitung menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003: 120):

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Presentase ketidaktelitian 5%
Jadi N = 137 ( jumlah perawat di Rumah Sakit Sogaten Madiun) dan e = 5%:
=102,4=103 responden yang menjadi sampel (Pembulatan)
Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden (perawat Rumah
Sakit Sogaten Madiun).

26

April Liya Prastiyani
Veronika Agustini Srimulyani

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 5, Nomor 1, Oct 2017

Tabel 1. Variabel dan Indikator Pengukuran Variabel
Variebel
Definisi
Indikator
Sumber Penelitian
Kepuasan
Definisi operasional
1. Kepuasan atas gaji Diukur melalui 19
kerja
kepuasan kerja adalah
2. Kepuasan atas
pernyataan dari
perasaan positif seseorang
promosi
Celluci et al.,
pada pekerjaannya dan
3. Kepuasan atas
(1978) dalam
segala sesuatu yang
rekan
Mas’ud (2014: 185)
dihadapi dalam
kerja
lingkungan pekerjaannya 4. Kepuasan atas
penyelia
5. Kepuasan atas
pekerjaan itu
sendiri
Organizationa Definisi operasional
1. Altruism
Diukur
l Citizenship organizational citizenship 2. Courtesy
menggunakan 19
Behavior
behavior (OCB) adalah
3. sportmanship
pernyataan menurut
perilaku sukarela pegawai 4. civic virtue
Organ et al., (2006)
atau karyawan yang
5. conscientiousness dalam Ristiana
bekerja melebihi job
(2013: 63)
description ataupun
persyaratan kerja formal
yang memberikan
kontribusi untuk
lingkungan psikologis dan
sosial dari tempat kerja.
Kinerja
Definisi operasional
1. Prestasi kerja
Diukur melalui 20
Perawat
kinerja perawat mengacu
2. Kedisiplinan
pernyataan yang
pada Sikula dalam
3. Kreativitas
dikembangkan oleh
Mulyadi (2015: 109)
4. Kerjasama
Gunawan, et al.,
kinerja (prestasi) yaitu
5. Kecakapan
(2013: 125)
suatu hasil kerja yang
6. Tanggung jawab
dicapai seorang perawat
dalam melaksanakan
tugas – tugas pelayanan
medis yang dibebankan
kepadanya atas dasar
kecakapan, pengalaman
dan kesungguhannya
Teknik analisis yang digunakan meliputi: uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi
klasik, analisis regresi bertingkat (hierarchical regresionI) dan analisis jalur untuk pengujian
hipotesis. Perhitungan dalam analisis data dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS
versi 17.0 for windows. Pengujian peran variabel mediating dilakukan dengan didasarkan
pada model yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) (statistikolahdata.com)
menunjukkan bahwa variabel dapat berperan sebagai mediator jika: pertama, variasi pada
variabel indepeden mampu menjelaskan secara signifikan variasi dalam variabel mediator
(path a), kedua, variasi pada variabel mediator mampu menjelaskan secara signifikan variasi
dalam variabel depeden (path b), ketiga, ketika variabel mediator dikontrol (path a dan path
b), hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak atau signifikan (path c).
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Analisis dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Responden
Responden adalah perawat di Rumah Sakit Sogaten Madiun yang berjumlah 103 orang
dengan respon rate sebagai berikut.
Tabel 2. Respon Rate dan Kuesioner yang Diolah
Kategori
Jumlah
Presentase
Kuesioner yang dibagikan
103
100% (dari seluruh populasi)
Kuesioner yang kembali
103
100% (dari kuesioner yang dibagikan)
Kuesioner yang tidak diisi
5
4.9% (dari kuesioner yang kembali)
Kuesioner yang diisi tidak lengkap
5
4.85% (dari kuesioner yang kembali)
Kuesioner yang dipakai pengujian
93
90.3% (dari kuesioner yang dibagikan)
hipotesis
Karakteristik responden yang diliha dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, masa
kerja, penghasilan perbulan, dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel 3.
Kategori

Tabel 3. Karekteristik Responden
Jumlah
Presentase
Responden

Jenis Kelamin
Perempuan
Laki – laki
Usia
<26 tahun
26 - 35 tahun
36 - 45 tahun
≥46 thn
Tingkat Pendidikan Terakhir
SMA
D3
S1
Masa Kerja
<5 tahun
5 - 10 tahun
11 - 15 tahun
Penghasilan Perbulan
Rp. 1 juta - 2 juta
Rp. 2 juta - 3 juta
Rp. > 3 juta
Status Kepegawaian
Tetap
Tidak Tetap
Jumlah
Sumber: Data primer diolah, 2017

63
30

67.7%
32.3%

19
60
14
-

20.4%
64.5%
15.1%
-

60
33

64.5%
35.5%

42
35
16

45.2%
37.6%
17.2%

40
29
24

43%
31.2%
25.8%

41
52
93

44%
56%
100%
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4.2. Nilai Rata-Rata Variabel
Tabel 4. Nilai Rata – Rata Variabel
Variabel
Kepuasan kerja
Organizational citizenship behavior
Kinerja

Rata – Rata
3.78
3.48
4.03

Keterangan
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2017
Tabel 4 menunjukkan tentang hasil nilai rata-rata tanggapan responden (perawat Rumah
Sakit Sogaten Madiun) dari ketiga variabel. Kepuasan kerja perawat memiliki nilai rata–rata
tinggi sebesar 3.78; OCB perawat memiliki nilai rata–rata tinggi sebesar 3.48; dan kinerja
memiliki nilai rata–rata tinggi sebesar 4.03.
4.3. Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)
Untuk menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel
dependen, dilakukan uji t dengan kriteria penolakan dan penerimaan sebagai berikut:
a. Ho diterima, Ha ditolak jika thitung ≤ttabel dan nilai p-value pada kolom sig>level of
significant (α= 0.05) maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel terikat.
b. Ha diterima, Ho ditolak jika thitung ≥ttabel dan nilai p-value pada kolom sig<level of
significant (α= 0.05) maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Nilai ttabel diperoleh dari tabel t dengan level significant α = 0.05 dan df= n–2
(Prayitno, 2009: 136) sehingga nilai ttabel diperoleh sebesar 1.986.
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Bertingkat
Model

Standardized Coefficients

thitung

Sig

Ket

Beta
Pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB (M = a + b1X + e
Model 1
0,449
4,795
0,000
Signifikan,
H1 diterima
Pengaruh OCB terhadap kinerja (Y = a + b2M + e)
Model 2
0,206
2,005
0,048
Signifikan
H2 dierima
Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dengan OCB sebagai
pemediasi (Y = a + b1X + b2M + e)
X = 0,230
2,037
0,045
Signifikan
Model 3
H3 diterima
M = 0,102
0,908
0,366
Tidak signifikan
H4 ditolak
Sumber: Data primer diolah, 2017
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Pembahasan

5.1. Pengaruh Kepuasan kerja Terhadap OCB Perawat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap OCB perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun, artinya semakin tinggi tingkat
kepuasan kerja akan semakin meningkat OCB perawat, demikian sebaliknya semakin rendah
tingkat kepuasan kerja maka akan semakin rendah OCB perawat. Hasil penelitian ini
mendukung Ristiana (2013: 67) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan kepuasan
kerja terhadap OCB. Penelitian yang dilakukan oleh Podskoff, et al., dalam Restiana (2013:
67) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan determinan penting yang mendorong
seseorang memperlihatkan prilaku OCB, karena karyawan yang merasa puas dalam
pekerjaannya akan cenderung memaknai pekerjaan dan tugas-tugas dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
Nilai rata-rata secara keseluruhan atas kepuasan kerja perawat yang meliputi aspek:
kepuasan atas gaji, kepuasan atas promosi, kepuasan atas rekan sekerja, kepuasan kerja atas
penyelia (atasan), dan kepuasan atas pekerjaan itu sendiri serta nilai OCB adalah tinggi. Hal
ini memperkuat pendapat Ristiana (2013: 61) bahwa faktor kepuasan kerja sangat berperan
penting sebagai pemicu terjadinya OCB pada karyawan. Dengan demikian 5 aspek yang
menyebabkan kepuasan kerja para perawat perlu diperhatikan oleh pihak Rumah Sakit
Sogaten agar OCB para perawat juga semakin tinggi.
5.2.

Pengaruh OCB Terhadap Kinerja Perawat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun. Hasil penelitian mendukung
penelitian Widyastuti (2015: 82) dan Fitrianasari (2013: 20) yang menunjukan pengaruh
positif signifikan OCB terhadap kinerja karyawan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
OCB memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Menurut
Robbins dan Judge (2008: 40), organisasi yang memiliki karyawan dengan OCB yang tinggi,
akan memiliki kinerja yang lebih tinggi pula. Artinya semakin tinggi OCB yang ditunjukkan
oleh perawat seperti: suka membantu atau mengutamakan orang lain, berdisiplin tinggi,
berprilaku baik terhadap organisasi, baik, sopan dan ramah terhadap orang lain, dan memiliki
rasa toleransi tinggi pada kondisi organisasi, dapat berdampak positif kinerja perawat. Kinerja
perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun yang dilihat nilai rata – rata aspek prestasi kerja,
kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kecakapan, dan tanggung jawab adalah tinggi, sebagai
konsekuensi positif dari tingginya OCB perawat. Sebagai organisasi yang bergerak di jasa
kesehatan, Rumah Sakit Sogaten Madiun sangat memerlukan perawat yang mau mengerjakan
melebihi dari tugas yang dibebankan pada perawat dan mengusahakan kinerja melebihi dari
yang diharapkan manajemen, terlebih jasa pelayanan rumah sakit dituntut siap selalu
melayani pasien 24 jam.
5.3. Pengaruh Kepuasan kerja Terhadap Kinerja Perawat
Hasil penelitian menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Sogaten Madiun. Hasil penelitian mendukung
Sukmawati dan Armanu (2013: 552) dan Widyastuti (2015: 81) yang menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan dan positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
Tingkat kepuasan kerja para perawat yang tinggi menjadi faktor pendorong tingginya kinerja
perawat. Hal ini dapat dilihat tingginya nilai rata–rata kepuasan kerja dan kinerja perawat,
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semakin tinggi kepuasan kerja perawat, maka semakin tinggi pula kinerja perawat. Dalam
beberapa kajian teori, aspek gaji menjadi komponen penting untuk mengukur kepuasan kerja
namun demikian, dimungkinkan pula faktor kepuasan kerja selain gaji seperti: promosi, rekan
kerja, atasan, pekerjaan itu sendiri dan faktor OCB dapat menjadi pendorong pegawai
meningkatkan kinerjanya.
5.4. Pengaruh Kepuasan kerja Terhadap Kinerja Perawat dengan OCB Sebagai
Pemediasi
Pada persamaan model 3 (tabel 5) menunjukan bahwa pengaruh kepuasan kerja
terhadap kinerja perawat signifikan (β= 0,230) dengan P value 0,045, sedangkan pengaruh
OCB sebagai variabel pemediasi terhadap kinerja tidak signifikan (β= 0,102) dengan p value
0,366, sehingga dengan demikian syarat OCB sebagai variabel pemediasi pengaruh kepuasan
kerja terhadap kinerja perawat tidak terpenuhi (Baron dan Kenny, 1986 dalam Srimulyani,
2010: 19). Dengan demikian OCB tidak memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
perawat, artinya kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja perawat.
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sukmawati et al., (2013: 553) yang
menemukan peran OCB sebagai variabel mediator pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh langsung
terhadap kinerja perawat tanpa melalui OCB. Hal ini berarti kepuasan perawat atas promosi,
rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri lebih berdampak langsung pada kinerja perawat
tanpa melalui OCB. Hasil penelitian ini mendukung Ristiana (2013: 64) dan Widyaastuti &
Palupiningdyah (2015: 83) yang menemukan pengaruh positif signifikan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan.
6.

Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan
a. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap OCB perawat Rumah Sakit
Sogaten Madiun.
b. OCB berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Sogaten
Madiun.
c. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit
Sogaten Madiun.
d. OCB tidak memediasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja perawat Rumah Sakit
Sogaten Madiun.
6.2. Saran
a. Saran Bagi Rumah Sakit
1) Strategi yang dapat dilakukan pihak rumah sakit terkait aspek gaji pada kepuasan kerja

dengan cara system merit pay yaitu reward atas dasar kinerja pada perawat yang memang
layak untuk mendapatkannya.
2) Untuk meningkatkan perilaku organizational citizenship behavior pada aspek alturism,
courtesy, dan civic virtue melalui kegiatan kebersamaan maupun optimalisasi team work
agar relationship dengan rekan kerja, atasan dan bawahan harmonis; menanamkan rasa
memiliki terhadap organisasi dengan management by objective serta pemberian
kepercayaan kepada karyawan; membudidayakan sikap keramahan dan peka terhadap
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masalah atau kejadian yang terjadi dalam organisasi, sehingga karyawan akan memaknai
tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab sekaligus memiliki dedikasi yang
tinggi.
b. Bagi Peneliti
1) Menambah variabel lain seperti komitmen organisasi (Ristiana, 2013), lingkungan kerja
(Sukmawati, et al., 2013), motivasi (Widyastuti, 2015) sebagai faktor pendorong kinerja.
2) Menambah jumlah sampel dan dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah
Madiun baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta.
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Abstract
Human resource management practice and policy are indicated as one business strategy
to improve organizational performance. Research on the linkage between HRM practices and
organizational performance has been widely discussed, however, some of them show
inconsistent results. Therefore, this study proposes employee work behavior as an
intermediary to deliver the impact of HRM practices and policies with organizational
performance. In particular, this article discusses HRM practices and policies on companies
which provide service on spiritual activities, so that the HRM practices and policies are
actualized on the basis of the organization values. This research aims to analyze the influence
of Islamic Human Resources Management (HRM) Practices and Policies toward Islamic
Work Behavior and Organizational Performance. 67 companies with their main business are
organizing Hajj and Umrah involved in this research. Research result shows that respondens
has been practicing HRM based on Islamic principles. There are positive and significant result
on the influence of Islamic HRM Practices toward Islamic Work behavior, however, two
practices namely selection and performance appraisal shows non significant result. This is due
to the lack focus of companies in doing selection and performance appraisal. They might
more focus on how to provide good service to the customers. Managerial implication and
suggestion for future research are also discussed.
Keywords: Islamic based HRM practices, HRM policies, Islamic work behavior,
organizational performance
Abstrak
Praktek dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di organisasi di tengarai
sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja organsasi. Riset tentang keterkaitan
antara praktek dan kebijakan MSDM dan kinerja organisasi telah banyak dilakukan, akan
tetapi, beberapa menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini
mengusulkan perilaku kerja karyawan sebagai perantara untuk mengantarkan dampak praktek
dan kebijakan MSDM dengan kinerja organisasi. Secara khusus, artikel ini membahas praktek
dan kebijakan ini pada perusahan berbasis aktivitas ruhani keagaaman, sehingga praktek dan
kebijakan MSDM diaktualisasikan atas dasar nilai nilai yang menjadi dasar dari organisasi.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh praktek dan kebijakan manajemen sumber
daya manusia Islami (rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan, kompensasi) dan
perilaku kerja Islami terhadap kinerja organisasi. Responden dalam penelitian ini adalah 67
perusahaan yang bergerak di bidang industri syari’ah yaitu biro penyelenggara Haji dan
Umroh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek dan kebijakan pengelolaan SDM yang
dilakukan oleh perusahaan yang berbasis nilai nilai Islam telah sesuai dengan prosedur yang
dilakukan secara adil dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami dan menunjukkan pengaruh
yang signifikan terhadap perilaku kerja Islami yang pada akhirnya meningkatkan kinerja
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organisasi secara keseluruhan. Akan tetapi, terdapat dua praktek dan kebijakan (yaitu seleksi
dan penilaian kinerja) yang menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap perilaku kerja Islami.
Kata Kunci : Praktek dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Islami, Perilaku
Kerja Islami, Kinerja Organisasi.
1.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah
Kinerja organisasi mencakup hampir semua tujuan yang terkait dengan daya saing dan
keunggulan organisasi yang mengenai konsep biaya, fleksibilitas, kecepatan, kehandalan, dan
kualitas. Selain itu kinerja organisasi digambarkan sebagai acuan untuk semua konsep pada
setiap praktek organisasi hingga mencapai keberhasilan (Badrabadi & Akbarpour, 2013).
Efektifitas organisasi secara menyeluruh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi
yang telah ditetapkan dengan melalui kebijakan pemimpin dan usaha dari sumber daya
manusia (SDM) secara sistematik.
Kepribadian SDM dapat dipengaruhi karena adanya tingkat internalisasi nilai-nilai
Islam yang ada dalam diri SDM. Nilai-nilai Islami dapat dilihat pada perilaku kerja SDM
didalam organisasi. Sumber daya manusia yang memiliki perilaku yang baik dan sesuai
dengan ajaran Islam maka dalam bekerja akan memiliki orientasi untuk jangka panjang,
memiliki rasa percaya diri dan selalu disiplin karena menganggap bekerja merupakan sebuah
ibadah. Sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan selalu diselesaikan secara tuntas dan baik.
Perilaku kerja Islami yang ditunjukan dapat menjadi faktor penentu keefektifan organisasi dan
menjadi pendorong pada kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Agama Islam
memerintahkan untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam bekerja.
Kebijakan organisasi dengan menerapkan praktek manajemen SDM dengan baik
merupakan langkah yang paling penting guna menciptakan proses pengelolaan yang efektif
dan efisien dari organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Praktek manajemen SDM
tersebut meliputi rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan, dan kompensasi. Kebijakan
yang tepat sasaran akan mengurangi terjadinya konflik antara organisasi dengan SDM. Tugas
yang paling penting dari manajemen adalah mengelola kebijakan organisasi dengan baik.
Selain itu, manajemen juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
tentang prinsip-prinsip Islam (Rahman et al., 2013).
Keberhasilan organisasi dalam persaingan didunia bisnis dapat dilihat dari sejauh mana
keberhasilan organisasi dalam menerapan praktek manajemen SDM (Shammot, 2014).
Organisasi bisnis yang berbasis Islam harus menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip
Islam didalam organisasi untuk menciptakan perilaku yang Islami pada SDM, dan membuat
nilai-nilai Islam tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan agar SDM memiliki
produktivitas yang tinggi, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan dapat
menjaga hubungan yang baik antara atasan dan bawahan (Rahman et al., 2013). Adanya
praktek manajemen SDM dengan prinsip Islam akan menjaga perdamaian karena adanya
keadilan didalam organisasi sehingga pengelolaan dan pengawasan SDM dapat dijalankan
dengan baik untuk menciptakan kinerja organisasi yang optimal.
Organisasi bisnis berbasis Islam salah satunya adalah bisnis penyelenggara haji dan
umroh. Perkembangan bisnis penyelenggara haji dan umroh di Kota Semarang sangat pesat,
hal ini dapat dilihat dari banyak bermunculan jasa penyelenggara haji dan umroh di Kota
Semarang sehingga persaingan pada bisnis ini menjadi semakin ketat dan setiap organisasi
berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, karena
organisasi bisnis penyelenggara haji dan umroh merupakan organisasi yang fokus pada
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pelayanan terhadap konsumen. Pelayanan yang baik tidak terlepas dari kondisi SDM yang ada
di organisasi tersebut, dengan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen akan berpengaruh
pada tingkat perilaku yang ditimbulkan oleh SDM ditempat kerja. Namun, sering kali
organisasi bisnis penyelenggara haji dan umroh kurang memperhatikan proses pengelolaan
SDM yang dilakukan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dalam
mengelola SDM kadang-kadang tidak didasarkan pada prinsip Islami. Kebijakan tersebut
akan menimbulkan perilaku kerja yang tidak Islami oleh SDM, maka akan berpengaruh pula
pada kinerja organisasi. Khususnya untuk bisnis penyelenggara haji dan umroh adalah bisnis
yang mengutamakan pelayanan jasa yang baik, maka diperlukan SDM yang memadai.
Studi yang dilakukan oleh Uen et al., 2009, mengemukakan bahwa sistem sumber daya
manusia memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap perilaku kerja dengan berbasis
pada komitmen. Hasil studi yang sama ditemukan bahwa praktek sumber daya manusia
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku SDM, termasuk organizational
citizenship behavior (OCB) dan intentions to leave (IT) (Benjamin, 2013; Nasurdin et al.,
2011). Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu studi yang mempelajari
penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dan membuat pembaharuan sehingga didapat
suatu kerangka utuh yang dapat merumuskan bagaimana meningkatkan kinerja organisasi
melalui sekumpulan praktek MSDM yang Islami (Islamic HRM Bundle). Sehingga artikel ini
akan membahas “Bagaimana model peningkatan kinerja organisasi melalui praktek dan
kebijakan MSDM yang Islami.”
1.2. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi merupakan status organisasi secara keseluruhan yang dapat dilihat
antara berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya yang kemudian
dapat dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis (Arlennora, 2013). Kinerja organisasi
akan ditentukan sampai batas tertentu dengan komitmen organisasi antara sumber daya
manusia (SDM) sebagai tolak ukur kemampuan organisasi, yang pada gilirannya dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan persepsi positif dari SDM terhadap praktek-praktek SDM
di organisasi (Loshali & Krishnan, 2013). Kinerja organisasi bisnis mencakup kinerja
pelanggan (kepuasan dan loyalitas pelanggan), kinerja pasar (volume penjualan, volume
tinggi, dan kinerja keuangan), keuntungan, marjin kontribusi dan pengembalian investasi
untuk mengukur kinerja bisnis dalam indeks tertentu dan kemampuan pesaing (Gholami et al.,
2016). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan
tolak ukur dari kemampuan organisasi dalam mencapai keberhasilan organisasi yang telah
ditentukan, untuk mencapai keberhasilan organisasi perlu adanya kualitas praktek-praktek
SDM di organisasi agar menimbulkan persepsi yang positif dari SDM.
Indikator yang digunakan dalam membentuk variabel kinerja organisasi meliputi
kualitas kinerja organisasi, kegiatan operasional organisasi, kepuasan sumber daya manusia
didalam organisasi, pertumbuhan organisasi, kinerja bisnis, dan kepuasan pelanggan (Sabella
et al., 2014).Dampak dari pengelolaan sumber daya manusia akan menciptakan keunggulan
komparatif untuk kinerja organisasi, sehingga dampak dari praktek-praktek sumber daya
manusia terhadap keefektifan kinerja organisasi menunjukkan hubungan positif dan
berpengaruh signifikan (Ullah & Yasmin, 2014).
1.3. Praktek dan Kebijakan Rekrutmen
Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia
mengenai kebutuhan akan jumlah sumber daya manusia dan kriteria yang diperlukan yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi (Potale et al., 2016). Rekrutmen telah menjadi prioritas
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utama bagi banyak organisasi karena pada dasarnya rekrutmen merupakan usaha untuk
mengisi kekurangan sumber daya manusia didalam organisasi (Saks & Uggerslev, 2010).
Pada prinsipnya, dalam praktek manajemen sumber daya Islami bahwa semua keputusan
dalam perekrutan harus dilakukan secara adil dan bijaksana, untuk memastikan calon yang
direkrut adalah orang yang paling cocok untuk mengisi pekerjaan yang dibutuhkan organisasi
(Rahman, 2013). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek dan kebijakan
rekrutmen merupakan keputusan dalam praktek MSDM mengenai kebutuhan sumber daya
manusia untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia didalam organisasi yang dilakukan
secara adil dan bijaksana dan sesuai dengan prinsip Islami.
Indikator praktek dan kebijakan rekrutmen yang dikemukakan Hashim (2010) adalah:
(1) Organisasi memilih orang yang bertanggung jawab melakukan perekrutan adalah seorang
manajer dengan kepribadian baik dan bersikap adil terhadap semua pelamar. (2) Organisasi
menginformasikan kelengkapan tentang pekerjaan yang ditawarkan kepada pelamar.
Informasi tersebut dapat berupa persyaratan pekerjaan, kriteria pemegang pekerjaan, dan
kompensasi yang harus dibayar. (3) Berdasarkan kompetensi dan kepribadian pelamar.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an (2:42): “Dan janganlah kamu campur
adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang
kamu mengetahui.”
Kebijakan dan praktek sumber daya manusia pada saat melakukan perekrutan memiliki
pengaruh positif terhadap perilaku kerja. Praktek SDM di organisasi digunakan untuk
memperoleh dan memperkuat perilaku kerja SDM (Martinson, 2013). Sehingga hipotesis
kedua dalam penelitian ini adalah:
H1: Bila praktek dan kebijakan rekrutmen SDM semakin Islami, maka perilaku kerja Islami
semakin tinggi
1.4. Praktek dan Kebijakan Seleksi
Seleksi adalah proses memilih calon SDM yang memiliki kualifikasi yang sesuai
dengan persyaratan kerja untuk menempati posisi tertentu dalam suatu organisasi (Ibrahim et
al., 2014). Seleksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam keberhasilan pengelolaan
sumber daya manusia, karena tugas dari proses seleksi untuk menemukan orang yang tepat
untuk pekerjaan yang tepat. Proses seleksi dan pekerjaan dimulai ketika organisasi perlu
untuk mengisi kekosongan pekerjaan (Stoilkovska et al., 2015). Dari definisi dapat
disimpulkan bahwa praktek dan kebijakan seleksi merupakan bagian dari pengelolaan sumber
daya manusia yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk memilih sumber daya manusia yang
tepat sesuai dengan persyaratan kerja untuk menempati posisi tertentu dalam organisasi.
Indikator praktek dan kebijakan seleksi sumber daya manusia dengan menerapkan
prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam menurut Hashim (2010) adalah: (1) Seorang calon
SDM dipilih berdasarkan kompetensinya dan semua calon memiliki kesempatan yang sama.
(2) Berdasarkan pemahaman tentang Agama Islam. (3) Proses dan keputusan seleksi
dilakukan oleh manajer organisasi.
Hasil studi Martinson (2013) menjelaskan bahwa seleksi yang dilakukan oleh organisasi
memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan perilaku kerja. Praktek dan kebijakan
manajemen sumber daya manusia digunakan untuk memperoleh dan memperkuat perilaku
kerja SDM. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H2: Bila praktek dan kebijakan seleksi SDM semakin Islami, maka perilaku kerja Islami akan
semakin tinggi
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1.5. Praktek dan Kebijakan Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari seluruh kegiatan sumber daya manusia
di dalam organisasi. Penilaian kinerja adalah catatan atau proses pengukuran kemampuan
yang dihasilkan seorang yang bekerja di organisasi dalam jangka waktu waktu tertentu
(Tangkuman et al., 2015). Penilaian kinerja pada dasarnya adalah evaluatif dan untuk
perkembangan, hal ini dapat membantu organisasi untuk dapat membuat keputusan terhadap
SDM dan dapat membantu SDM agar meningkatkan kinerjanya dan memperoleh
keterampilan yang dibutuhkan untuk kemajuan masing-masing SDM (Lam & Schaubroeck,
1999). Menurut Rahman (2013) dalam perspektif Islam, pengukuran kinerja SDM harus
didasarkan pada keadilan dan tanggung jawab (QS An-Nahl: 90; QS Al-A’raf: 85; QS AlHujurrat:13). Simpulan dari definisi tersebut yaitu bahwa praktek dan kebijakan penilaian
kinerja adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk menilai dan
mengukur SDM dalam pekerjaannya secara keseluruhan secara adil dan tanggung jawab
dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja SDM.
Indikator dari praktek dan kebijakan penilaian kinerja berdasarkan prinsip Islam
menurut Hashim (2010) adalah: (1) Penghargaan atau pengakuan atas kinerja yang baik dan
kontribusi yang telah dilakukan secara teratur. (2) Menggunakan prinsip keadilan dalam
menilai kinerja SDM, sehingga dapat menghindari sifat pilih kasih dalam mengevalusi dan
memberikan penilaian terhadap seluruh SDM di organisasi. (3) Akuntabilitas, manajer
bertanggung jawab dengan penilaian yang dilakukan tanpa harus melihat seberapa banyak
kesalahan SDM.
Hasil studi menunjukkan bahwa praktek manajemen sumber daya manusia pada
penilaian kinerja memiliki dampak positif pada perilaku kerja diorganisasi. Dampak tersebut
khususnya terkait pada loyalitas SDM pada organisasi (Nasurdin et al., 2011). Sehingga
hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:
H3: Bila praktek dan kebijakan penilaian kinerja SDM semakin Islami, maka perilaku kerja
Islami semakin tinggi
1.6. Praktek dan Kebijakan Pelatihan
Pelatihan adalah proses untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pengetahuan
SDM, keterampilan dan sikap untuk membuat SDM melakukan pekerjaan pekerjaannya
secara akurat, efektif, dan tanggung jawab untuk memastikan perbaikan kualitas kerja. (Lin,
Yun-Tsan et al., 2011). Shenge (2014) mendefinisikan pelatihan sebagai pendekatan yang
terorganisasi agar berdampak positif pada pengetahuan individu berupa keterampilan dan
sikap dalam rangka meningkatkan kinerja individu, kelompok dan efektivitas organisasi.
Rahman (2013) mengartikan pelatihan sebagai proses pengembangan kualitas pada SDM
akibat adanya tambahan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan untuk menjadi
lebih produktif. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek dan kebijakan
pelatihan merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan SDM berupa keterampilan dan
sikap guna meningkatkan kinerja individu, dan menciptakan keefektifan organisasi. Pelatihan
memberikan akses untuk SDM agar memungkinkan dapat bersaing dilingkungan organisasi,
dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelatihan yang efektif membantu SDM dapat
menciptakan lingkungan organisasi yang efektif.
Menurut Rivai (2004) indikator pelatihan
meliputi metode yang digunakan, materi yang dibutuhkan, sarana dan fasilitas pelatihan,
kemampuan instruktur dan peserta pelatihan. Sedangkan Hashim (2010) berpedoman pada
prinsip Islam bahwa pelatihan meliputi peningkatan pengetahuan SDM, materi pelatihan yang
Islami, dan metode pelatihan. Indikator praktek dan kebijakan pelatihan dapat diukur oleh
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materi pelatihan yang Islami, peningkatan pengetahuan SDM, dan metode pelatihan secara
teratur dan serius.
Hasil penelitian yang dilakukan (Nasurdin et al., 2011) menunjukkan bahwa persepsi
sumber daya manusia didalam organisasi tentang pelatihan memiliki pengaruh positif
terhadap perilaku kerja khususnya loyalitas. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini
adalah:
H4: Bila praktek dan kebijakan pelatihan SDM semakin Islami, maka perilaku kerja Islami
semakin tinggi
1.7. Praktek dan Kebijakan Kompensasi
Kompensasi yang diberikan pada SDM adalah sebagai bentuk balasan jasa kepada SDM
yang diberikan oleh organisasi atas peningkatan kerja dan untuk memotivasi SDM agar lebih
meningkatkan prestasi kerja (Dow, McMullen, & Sperling, 2005). Pemberian kompensasi
sangat penting bagi SDM dengan tujuan merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan
melebihi apa yang diinginkan organisasi. Kompensasi berfungsi sebagai penghargaan bagi
SDM yang telah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi
(Abdillah & Wadji, 2011). Kompensasi merupakan bentuk balasan jasa kepada SDM sebagai
wujud atas peningkatan kerja sesuai yang telah ditetapkan oleh organisasi dan untuk
memotivasi SDM untuk meningkatkan kinerjanya.
Indikator yang digunakan pada praktek dan kebijakan kompensasi menurut Hashim
(2010) adalah: (1) Ketepatan waktu dalam membayarkan gaji kepada SDM. (2) Menggunakan
prinsip keadilan sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam membayarkan
kompensasi. (3) Menggunakan pendekatan Islam dalam menentukan pemberian kompensasi.
Penelitian tentang pemberian kompensasi kepada sumber daya manusia dapat menjaga
loyalitas SDM terhadap organisasi. Hasil studi (Nasurdin et al., 2011) menunjukkan bahwa
persepsi SDM tentang pemberian kompensasi memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku
kerja di organisasi yang berdampak pada loyalitas SDM. Sehingga keenam pertama dalam
penelitian ini adalah:
H5: Bila praktek dan kebijakan kompensasi SDM semakin Islami, maka perilaku kerja Islami
semakin tinggi
1.8. Perilaku Kerja Islami
Perilaku kerja Islami dapat dikatakan sebagai aktivitas sumber daya manusia didalam
organisasi yang berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat
mengaktualisasikan diri melalui sikap kerja sesuai dengan lingkungan organisasi yang
berbasis pada prinsip-prinsip Islami (Kusumawati, 2015). Organisasi islam harus menyadari
pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islami didalam organisasi untuk dapat menciptakan
perilaku kerja Islami pada SDM, dan membuat nilai-nilai islami dapat dijalankan secara
berkelanjutan agar SDM memiliki produktivitas yang tinggi, memberikan pelayanan yang
baik kepada pelanggan, dan dapat menjaga hubungan yang baik antara atasan dan bawahan
(Rahman et al., 2013). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku kerja
islami adalah aktivitas SDM didalam lingkungan organisasi berbasis nilai-nilai Islami yang
berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mempengaruhi keefektifan
strategi organisasi.
Indikator perilaku kerja Islami menurut Muchlis (2012) yang dikutip Kusumawati (2015)
didapat dari nilai-nilai Al-Qur’an sebagai berikut: (1) Memiliki komitmen kerja, (2) Bersikap
profesional, (3) Sungguh-sungguh dalam pekerjaan, (4) Amanah, dan (5) Loyalitas.
Sedangkan hasil studi Sulistyo (2011) menunjukkan bahwa religiusitas sangat berpengaruh
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dalam meningkatkan outcomes organisasi, khususnya kapabilitas inovasi. Bila sumber daya
manusia memiliki kebutuhan akan prestasi dan afiliasi yang tinggi, maka semakin meningkat
etos kerja islami dalam bentuk dedikasi pekerjaan, kreativitas kerja, nilai kerja dan kerjasama.
Hasil kreativitas yang tinggi akan mendorong meningkatnya kapabilitas inovasi dalam
organisasi. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
H6: Bila perilaku kerja Islami semakin tinggi, maka kinerja organisasi semakin tinggi
Rekrutmen

H1
Seleksi
Penilaian
Kinerja
Pelatihan

H2
H3
H4

Perilaku Kerja
Islami

H6

Kinerja
Organisasi

H5

Kompensasi

Gambar 1.
Model Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Perilaku Kerja Islami dan Praktek
MSDM Islami
Model empirik dalam penelitian ini menggunakan rujukan dari Hashim (2010) tentang
praktek manajemen sumber daya manusia Islami pada komitmen organisasi. Akan tetapi,
sudah banyak penelitian yang berhubungan dengan komitmen organisasi, sehingga peneliti
membuat pembaharuan dengan meneliti pengaruhnya terhadap perilaku kerja Islami menuju
pada peningkatan kinerja organisasi.
2.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research atau
penelitian yang bersifat menjelaskan. Dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh praktek
manajemen sumber daya manusia Islami terhadap perilaku kerja Islami dan kinerja organisasi.
Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dimana data primer
diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh
dari studi pustaka.
Kuesioner dikirimkan kepada seluruh perusahaan biro penyelenggara haji dan umroh di
Kota Semarang yang berjumlah 78 perusahaan, akan tetapi jumah kuesioner kembali dan
selanjutnya dianalisis sebanyak 65 perusahaan. Data yang diperoleh kemudian di analisis
dengan menggunakan analisis regresi sederhana menggunakan SPPS versi 24 untuk menguji
validitas, reliabilitas dan uji hipotesis
2.1. Pengukuran Variabel dan Indikator
Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5 mulai dari sangat tidak setuju
sampai dengan sangat setuju. Adapun definisi operasional dan indikator dikembangkan dari
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penelitian Hashim (2010). Hasil rangkuman definisi operasional variabel dan indikator, nilai
rata rata, validitas dan reliabilitas disajikan dalam Tabel 1. Item pengukuran dikatakan valid
dan reliable ketika Cronbach Alpha lebih dari 0.6
Tabel 1
Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Statistik Pengukuran
Variabel

Indikator

Kinerja Organisasi
Tolak ukur dari kemampuan
organisasi dalam mencapai
keberhasilan organisasi yang
telah ditentukan
Perilaku Kerja Islami
Aktivitas SDM didalam
lingkungan organisasi bebasis
Islami yang berorientasi pada
tujuan yang telah ditetapkan,
sehingga dapat mempengaruhi
keefektifan strategi organisasi

 Kualitas SDM
 Kepuasan SDM
 Pertumbuhan
organisasi

Praktek dan Kebijakan
Rekrutmen
Keputusan dalam praktek
MSDM mengenai kebutuhan
SDM untuk mengisi
kekurangan SDM didalam
organisasi yang dilakukan
secara adil dan sesuai dengan
prinsip Islami
Praktek dan Kebijakan
Seleksi
Bagian dari pengelolaan SDM
yang telah ditetapkan oleh
organisasi untuk memilih SDM
yang tepat untuk menempati
posisi tertentu
Praktek dan Kebijakan
Penilaian Kinerja
Menilai dan mengukur SDM
dalam pekerjaannya secara
keseluruhan secara adil dan
tanggung jawab
Praktek dan Kebijakan
Pelatihan
Peningkatan pengetahuan
SDM berupa keterampilan dan

 Komitmen kerja
 Bersikap
profesional
 Sungguhsungguh dalam
pekerjaan
 Amanah
 Loyalitas
 Tanggung jawab
manajer
 Kelengkapan
informasi
pekerjaan
 Berdasarkan
kompetensi dan
kepribadian
 Kompetensi
 Pemahaman
tentang Islam
 Sesuai prosedur

 Pengakuan atas
kinerja
 Prinsip keadilan
 Akuntabilitas
 Materi pelatihan
Islami
 Peningkatan
pengetahuan SDM

Rata-rata Validitas
nilai

Reliabilitas

4.37

Valid

Reliabel

4.38

Valid

Reliabel

4.19

Valid

Reliabel

4.18

Valid

Reliabel

4.18

Valid

Reliabel

4.26

Valid

Reliabel
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sikap guna meningkatkan
kinerja SDM, dan menciptakan
keefektifan organisasi
Praktek dan Kebijakan
Kompensasi
Balasan jasa kepada SDM
sebagai wujud atas
peningkatan kinerja dan untuk
memotivasi SDM
3.

 Metode pelatihan
teratur dan serius
 Ketepatan waktu
 Keadilan
 Penentuan
pembayaran gaji

4.19

Valid

Reliabel

Hasil dan Pembahasan

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan analsisi regresi linear sederhana disajikan
dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Hipotesis
Hipotesis 1
Hipotesis 2
Hipotesis 3
Hipotesis 4
Hipotesis 5
Hipotesis 6
4.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Pernyataan
Praktek dan kebijakan rekrutmen terhadap
perilaku kerja Islami
Praktek dan kebijakan seleksi terhadap perilaku
kerja Islami
Praktek dan kebijakan penilaian kinerja terhadap
perilaku kerja Islami
Praktek dan kebijakan pelatihan terhadap
perilaku kerja Islami
Praktek dan kebijakan kompensasi terhadap
perilaku kerja Islami
Perilaku kerja Islami terhadap kinerja organsiasi

Hasil Pengujian
Hipotesis diterima
Hipotesis ditolak
Hipotesis ditolak
Hipotesis diterima
Hipotesis diterima
Hipotesis diterima

Pembahasan

Pengaruh Praktek dan Kebijakan Rekrutmen Terhadap Perilaku Kerja Islami
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bila praktek dan kebijakan rekrutmen
sumber daya manusia semakin Islami, maka perilaku kerja Islami semakin tinggi. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 3.283 dan dengan menggunakan taraf signifikan
sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar
daripada nilai t tabel yaitu 3.283 > 1.670. Tingkat signifikansi variabel independen
menunjukkan angka sebesar 0.002< 0.05, menandakan bahwa praktek dan kebijakan
rekrutmen yang Islami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja Islami.
Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh praktek dan kebijakan
rekrutmen terhadap perilaku kerja Islami dapat diterima.
Perilaku kerja Islami karyawan dapat dibentuk pada saat manajemen atau pimpinan
menjalankan kebijakan rekrutmen dan seleksi. Perusahaan menggunakan indicator seleksi
mencari kandidat yang sesuai dengan nilai nilai organisasi. Pihak yang menseleksi juga harus
bersikap adil terhadap semua pelamar. Organisasi diharapkan menginformasikan kelengkapan
tentang pekerjaan yang ditawarkan kepada pelamar. Informasi tersebut dapat berupa
persyaratan pekerjaan, kriteria pemegang pekerjaan, dan kompensasi yang harus dibayar.
Dengan adanya informasi tersebut memungkinkan pelamar dapat mengukur kompetensi,
kemampuan, dan minatnya sebelum melamar ke perusahaan. Proses perekrutan juga
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memperhatikan tingkat kompetensi dan kepribadian pelamar, sehingga diharapkan dengan
kondisi seperti ini, akan terpilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Harapannya, dengan kesesuaian ini maka diharapkan perilaku kerja islami akan terbentuk.
Pengaruh Praktek dan Kebijakan Seleksi Terhadap Perilaku Kerja Islami
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bila praktek dan kebijakan seleksi sumber
daya manusia semakin Islami, maka perilaku kerja Islami semakin tinggi. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 0.241 dan dengan menggunakan taraf signifikan
sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih kecil
daripada nilai t tabel yaitu 0.241 < 1.670. Tingkat signifikansi variabel independen
menunjukkan angka sebesar 0.810 > 0.05, menandakan bahwa praktek dan kebijakan seleksi
yang Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja Islami. Sehingga hipotesis
yang menyatakan dugaan adanya pengaruh praktek dan kebijakan seleksi terhadap perilaku
kerja Islami tidak didukung.
Dari hasil hipotesis mengindikasikan bahwa praktek dan kebijakan seleksi tidak
berdampak langsung terhadap perilaku kerja Islami. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya
kebijakan seleksi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sudah cukup baik dengan
menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam melakukan proses seleksi SDM, seperti
menjalankan proses seleksi sesuai prosedur dengan pimpinan yang berkompeten dalam
bidangnya maupun tentang pengetahuan Agama Islam, dan melihat kemampuan pelamar
berdasarkan pemahaman tentang Islam. Namun, pada dasarnya seorang pelamar yang sudah
memiliki komitmen dalam dirinya tentang prinsip-prinsip Islam, sehingga dengan kebijakan
apapun yang dilakukan oleh organisasi termasuk proses seleksi yang mengacu pada nilai-nilai
Islami tidak akan mempengaruhi perilakunya didalam organisasi ketika bekerja. Prinsip yang
ada dalam dirinya sudah tertanam ketika sebelum masuk menjadi anggota organisasi sehingga
setelah berada dilingkungan organisasi tidak perlu beradaptasi lebih pada perilaku yang
ditimbulkan karena komitmen dalam dirinya telah sesuai dengan prinsip Islami organisasi.
Pengaruh Praktek dan Kebijakan Penilaian Kinerja Terhadap Perilaku Kerja Islami
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bila praktek dan kebijakan penilaian kinerja
sumber daya manusia semakin Islami, maka perilaku kerja Islami semakin tinggi. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 0.448 dan dengan menggunakan taraf signifikan
sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih kecil
daripada nilai t tabel yaitu 0.448 < 1.670. Tingkat signifikansi variabel independen
menunjukkan angka sebesar 0.656 > 0.05, menandakan bahwa praktek dan kebijakan
penilaian kinerja yang Islami tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja Islami.
Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh praktek dan kebijakan
penilaian kinerja terhadap perilaku kerja Islami tidak didukung.
Dari hasil hipotesis mengindikasikan bahwa praktek dan kebijakan penilaian kinerja
tidak berdampak langsung terhadap perilaku kerja Islami. Berdasarkan indikator praktek dan
kebijakan penilaian kinerja yang diajukan peneliti kepada responden, rata-rata keseluruhan
jawaban responden termasuk kategori tinggi yaitu sebesar 4.18. Hal ini menunjukkan bahwa
sebenarnya kebijakan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sudah cukup
baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam melakukan proses penilaian kinerja
SDM. Pimpinan organisasi melakukan penilaian kinerja telah sesuai ketentuan dan secara adil
dengan melihat berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan SDM. Namun, penilaian yang
dilakukan oleh organisasi tidak dilakukan secara rutin dan kurang adanya evaluasi yang
dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap SDM sehingga SDM tidak dapat mengetahui
ukuran kinerjanya berdasarkan penilaian pimpinan yang seharusnya menjadi tolak ukur agar
dapat meningkatkan kinerjanya.
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Pengaruh Praktek dan Kebijakan Pelatihan Terhadap Perilaku Kerja Islami
Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah bila praktek dan kebijakan pelatihan
sumber daya manusia semakin Islami, maka perilaku kerja Islami semakin tinggi. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 3.130 dan dengan menggunakan taraf signifikan
sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar
daripada nilai t tabel yaitu 3.130 > 1.670. Tingkat signifikansi variabel independen
menunjukkan angka sebesar 0.003 < 0.05, menandakan bahwa praktek dan kebijakan
pelatihan yang Islami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja Islami.
Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh praktek dan kebijakan
pelatihan terhadap perilaku kerja Islami dapat diterima.
Perilaku kerja Islami dapat dijelaskan oleh praktek dan kebijakan pelatihan sumber daya
manusia Islami dengan menggunakan indikator materi pelatihan yang Islami dapat memberi
pemahaman tentang nilai-nilai Islam kepada SDM sehingga dapat diterapkan dalam bekerja,
peningkatan pengetahuan memungkinkan SDM memiliki wawasan yang lebih, dan
menggunakan metode pelatihan secara teratur dan serius untuk menjaga sikap kerja yang
positif. Pelatihan sebagai proses pengembangan kualitas pada SDM akibat adanya tambahan
pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan untuk menjadi lebih produktif.
Pengaruh Praktek dan Kebijakan Kompensasi Terhadap Perilaku Kerja Islami
Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah bila praktek dan kebijakan kompensasi
sumber daya manusia semakin Islami, maka perilaku kerja Islami semakin tinggi. Dari hasil
perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 2.036 dan dengan menggunakan taraf signifikan
sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar
daripada nilai t tabel yaitu 2.036 > 1.670. Tingkat signifikansi variabel independen
menunjukkan angka sebesar 0.046 < 0.05, menandakan bahwa praktek dan kebijakan
kompensasi yang Islami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja Islami.
Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh praktek dan kebijakan
kompensasi terhadap perilaku kerja Islami dapat diterima.
Perilaku kerja Islami dapat dijelaskan oleh praktek dan kebijakan kompensasi sumber
daya manusia Islami dengan menggunakan indikator tanggung jawab atas ketepatan waktu
dalam membayarkan kompensasi kepada SDM, hal ini diyakini pimpinan bahwa kompensasi
yang diberikan merupakan penghargaan bagi SDM yang telah melakukan suatu pekerjaan
yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga dapat merangsang SDM memiliki motivasi yang
lebih dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Apabila pembayaran gaji tidak
sesuai waktu yang ditentukan akan berpengaruh pada sikap yang ditimbulkan pada SDM.
Organisasi biro penyelenggara haji dan umroh juga telah menggunakan pendekatan Islam
dalam pembayaran kompensasi agar dapat dilakukan secara adil sehingga dapat
meminimalisir adanya kecurangan dalam membayarkan kompensasi dan menjaga lingkungan
kerja yang kondusif.
Pengaruh Perilaku Kerja Islami Terhadap Kinerja Organisasi
Hipotesis 6 dalam penelitian ini adalah bila perilaku kerja Islami semakin tinggi, maka
kinerja organisasi semakin tinggi. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 3.208
dan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.670 yang
berarti bahwa nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 3.208 > 1.670.Tingkat
signifikansi variabel independen menunjukkan angka sebesar 0.002 < 0.05, menandakan
bahwa perilaku kerja Islami mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
organisasi.Sehingga hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh perilaku kerja
Islami terhadap kinerja organisasi dapat diterima.
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Pengaruh perilaku kerja Islami terhadap kinerja organisasi dapat dilihat dari adanya
perilaku kerja yang tercermin dari sikap, perbuatan, dan tanggung jawab dalam bekerja yang
akhirnya dapat memunculkan keterlibatan sumber daya manusia didalam organisasinya untuk
bekerja lebih profesional, memiliki komitmen yang kuat, sehingga memiliki loyalitas yang
tinggi pada organisasi.
Hasil koefisien determinasi sebesar 0.374, hal ini berarti model yang digunakan variabel
independen yang terdiri dari praktek dan kebijakan rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja,
pelatihan, dan kompensasi menerangkan variabel dependen pola perilaku kerja Islami sebesar
0.374 atau 37.4% sedangkan sisanya 62.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam studi ini. Sedangkan hasil koefisien determinasi persamaan kedua sebesar 0.712, hal ini
berarti model yang digunakan variabel independen yaitu perilaku kerja Islami menerangkan
variabel dependen kinerja organisasi sebesar 0.712 atau 71.2 % sedangkan sisanya sebesar
29.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam studi ini.
5.

Simpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan dengan adanya kebijakan organisasi tentang
penerapan budaya Islami membuat nilai-nilai Islami dapat dijalankan secara berkelanjutan
dengan tujuan meningkatkan perilaku kerja yang positif pada SDM dan dapat menjaga
hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Kebijakan yang dilakukan pada organisasi
bisnis biro penyelenggara haji dan umroh telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara
adil dengan menerapkan prinsip-prinsip Islami. Praktek dan kebijakan rekrutmen, pelatihan,
kompensasi mampu mendorong terciptanya perilaku kerja Islami. Selanjutnya perilaku kerja
Islami ini mampu meningkatkan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas hasil kerja serta meningkatkan kinerja pasar.
Hasil penelitian ini memberikan konsekuensi manajerial yang strategis bagi para
pengusaha yang berbasis nilai nilai Islam seperti penyelenggaraan Haji dan Umroh. Praktek
dan kebijakan MSDM yang berbasis nilai nilai Islam sangat diperlukan untuk kesesuaian
antara visi misi dan kebijakan dilevel operasional. Perusahaan jasa seperti penyelenggara
Umroh dan Haji menyandarkan pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh SDM nya. Oleh
karena itu perilaku kerja Islami menjadi konsep yang strategis untuk meningkatkan kinerja
organisasi. Untuk menciptakan perilaku kerja Islami pada orang orang yang bekerja di
perusahaan, maka kebijakan paling strategis adalah pada pengelolaan mereka yang meliputi
proses rekrutmen, penyusunan konsep pelatihan dan pemberian kompensasi.
Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga lingkungan kerja yang positif dengan perilaku
yang ditimbulkan oleh SDM didalam organisasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan
bahwa praktek dan kebijakan seleksi serta penilaian kinerja tidak menunjukkan hasil yang
signifikan pada peningkatan perilaku kerja Islami. Dari hasil observasi hal ini diyakini karena
perusahaan masih bias pada pembedaan kebijakan seleksi dan rekrutmen. Selanjutnya, dapat
dijelaskan bahwa evaluasi atau penilaian pada kinerja SDM belum menjadi prioritas utama.
Perusahaan lebih berfokus pada evaluasi dari pelayanan, promosi, maupun kepercayaan
jamaah yang menggunakan jasa pada organisasi tersebut.
Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut konsep
seleksi dan penilaian kinerja berbasis nilai nilai Islam untuk meningkatkan perilaku kerja
Islami, serta mempertimbangkan variabel lain untuk mengisi adanya research gap dari dua
temuan penelitian tersebut.
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Abstrak
Pengaruh Kompetensi dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas
Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan
Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 58
responden, kuesioner dijadikan sebagai alat pengumpul data utama dan data dianalisis dengan
menggunakan alat path analysis
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa bahwa Kompetensi (X1) dan Lingkungan kerja (X2)
Terhadap Kinerja Pegawai (Y), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja Pegawai (Y) sebesar 0,808 atau 80,8% dan sisanya 19,2% yang ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak diteliti.
Variabel Kompetensi (X1) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja sebesar 0,507, dan Lingkungan kerja (X2) secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja terhadap sebesar 0,322
Kata Kunci : Kompetensi,Lingkungan kerja dan kinerja
1.

Latar belakang

Tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kinerja yang positif dari karyawan,
sebaliknya organisasi akan menghadapi hambatan dalam pencapaian tujuan manakala kinerja
para karyawan tidak efektif dalam arti tidak dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang diinginkan
oleh organisasi (Achmad,2009:65). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi
oleh kinerja dari karyawannya. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001). Jadi pendefinisian kinerja mengacu pada hasil
kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok orang dalam suatu organisasi berdasarkan
satuan waktu atau ukuran tertentu
Lingkup kajian kinerja dapat terlihat dari peran individu karyawan dan lebih fokus kepada
hasil-hasil kerja yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, baik berdasarkan kelompok
structural dan kelompok fungsional maupun hasil kerja yang dicapai oleh unit kerja yang ada.
Menurut Achmad (2009), kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
yaitu kompetensi kerja.
Wibowo (2007:324)
menyatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk
melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Teori
kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan mengenai kebutuhan
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aktualisasi diri (Rivai, 2009:840). Aktualisasi diri ini merupakan kompetensi yang dimiliki oleh
seorang manusia. Apabila kompetensinya baik, maka kinerjanyapun akan meningkat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah pelaksana pelayanan terpadu satu
pintu di Kota Gorontalo. Badan ini secara resmi dioperasikan didasari dengan Peraturan Daerah
Kota tentang Pembentukan dan Susunan organisasi perangkat daerah Kota Gorontalo dan uraian
Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Penaman Modal dan Pelayanan terpadu Kota
Gorontalo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan
yang menjadi urusan daerah secara terpadu satu pintu serta melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
Usaha untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan maka diperlukan pegawai yang mempunyai kompetensi teknis yang mampu
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional sehingga kinerja pegawai dapat
optimal sesuai tujuan organisasi. Untuk itu kinerja pegawai diukur dengan tingkat penyelesaian
tugas kerja. Berdasarkan realita yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kerja Pegawai
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
1.1. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat beberapa permasalahan yang
menjadi sasaran penelitian dalam penulisan ini adalah :
1. Seberapa besar pengaruh kompetensi (X1) dan Lingkungan kerja (X2), secara simultan
terhadap kinerja pegawai (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Gorontalo.
2. Seberapa besar pengaruh Kompetensi (X1), secara parsial terhadap kinerja pegawai (Y) pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
3. Seberapa besar pengaruh Linfkungan kerja (X2), secara parsial terhadap kinerja pegawai (Y)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
1.2. TujuanPenelitian
1.
2.
3.

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi (X1) dan lingkungan kerja (X2) secara simultan
terhadap kinerja pegawai (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Gorontalo
Untuk mengetahui pengaruh lompetensi (X1), secara parsial terhadap kinerja pegawai (Y)
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo
Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja (X2), secara parsial terhadap kinerja pegawai
(Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

1.3. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
Bagi pihak Dinas Penanaman Modal Kota Gorontalo, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan untuk pengembangan perusahaan yaitu bagaimana meningkatkan
kinerja pegawai
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2. Manfaat Teoritis
1. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan
ilmu.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menambah wawasan dalam
memper dalam ilmu pengetahuan.
2.

Kajian pustaka

2.1. Pengertian Kompetensi
Kompetensi dan kinerja SDM merupakan kunci pencapaian kinerja organisasi yang
optimal.Organisasi membutuhkan SDM yang kompeten dan professional dalam mencapai visi
serta mampu melaksanakan misi organisasi. Kompetensi dan kinerja SDM harus mampu
mendukung pelaksanaan strategi organisasi agar tercapai dengan optimal. Dengan kata lain
kompetensi yang dimiliki oleh karyawan harus mampu mendukung sistem kerja yang ada dalam
organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan persaingan dan bisnis yang semakin
kompetitif. Kompetensi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja yang ditampilkan oleh karyawan.
Kinerja karyawan yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara
keseluruhan. Menurut Armstrong, (juni priansa, 2014:253) menyatakan bahwa kompetensi adalah
kapasitas yang dimiliki karyawan, yang mengarah pada perilaku yang sesuai dengan tuntutan
pekerjaan serta sesuai dengan ketetapan organisasi, yang pada gilirannya akan membawa hasil
seperti yang diinginkan.
Menurut Tyson (Juni Priansa, 2014:254) menyatakan bahwa istilah kompetensi telah
digunakan untuk menggambarkan atribut yang diperlukan dalam menghasilkan kinerja yang
efektif. Kompetensi berkaitan dengan peran yang diemban, atau campuran dari atribut pribadi
dan pekerjaan.Kompetensi dapat bersifat spesifik seperti yang kita sarankan disini untuk
menggambarkan spesifikasi orang atau bersifat generik, yaitu sejenis pekerjaan tertentu (misalnya
manajerial yang bekerja pada level yang berbeda), bagi suatu organisasi.Banyak organisasi
menggunakan kompetensi sebagai dasar dalam sistem sumber daya manusia secara keseluruhan
sehingga perekrutan, penilaian, pengembangan, dan pelatihan, semuanya didasarkan pada standar
kinerja yang efektif.
Wibowo (2007:324) menyatakan kompetensi adalah
suatu kemampuan untuk
melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Henderson
dan Cockburn (dalam Absah, 2008) menjelaskan kompetensi merupakan kemampuan dan
pengetahuan perusahaan yang menjadi dasar pemecahan masalah sehari-hari.
Menurut Spencer dan Spencer (1993), kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang
ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan,
mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual
yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai
standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan, manajemen
kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan
Berdasarkan beberapa pangertian yang telah diuraikan tentang kompetensi dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kerja adalah peta kapasitas karyawan atas atribut
pekerjaan yang diembannya, yang merupakan kumpulan dari kemampuan, keterampilan,
kematangan, pengalaman, keefektifan, keefisienan, dan kesuksesan dalam mengemban tanggung
jawab pekerjaan
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Kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki
karyawan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya. Adapun
indikator Kompetensi Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2009:53, yang dijadikan grand teori
dalam penelitian ini adalah
1. Pengetahuan. adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu.
2 .Keterampilan kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau tugas mental tertentu.
3. Konsep Diri, karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap
berbagai situasi atau informasi.
4. Citra Diri, nilai dan citra diri seseorang
5. Motiv, sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang
menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku
terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain
2.2. Pengertian Lingkungan Kerja
Menurut Davis (1993), menyatakan bahwa lingkungan kerja dalam suatu organisasi
mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja didalamnya, karena lingkungan ini
mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pegawai yang ada didalamnya. Menurut
Alex S.Nitisemito (1998) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya. Kartono (1999)
mengemukakan bahwa lingkungan kerja menyangkut kondisi-kondisi materiil dan psikologis
yang ada dalam organisasi. Kondisi-kondisi materiil menyangkut keadaan di dalam ruang kerja.
Sedangkan kondisi psikologis menyangkut hubungan antara pegawai dengan pimpinan dan
sesama rekan kerja. Dengan demikian, lingkungan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi
psikologis yang ada dalam suatu lingkungan organisasi atau organisasi dan dianggap memiliki
pengaruh terhadap perilaku anggotanya. Ahyari (1994) lingkungan kerja merupakan suatu
lingkungan dimana para pegawai tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaaannya sehari-hari,
yang meliputi pelayanan pegawai, kondisi kerja dan hubungan pegawai. Lingkungan kerja
merupakan faktor penting dan berpengaruh terhadap pegawai dalam melakukan pekerjaannya.
Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non
fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, menentramkan. Kondisi
lingkungan kerja yang baik akan membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja. Kesan
yang nyaman akan lingkungan kerja di mana karyawan tersebut bekerja akan mengurangi rasa
kejenuhan dan kebosanan dalam bekerja. Kenyamanan tersebut tentunya akan berdampak pada
peningkatan kinerja pegawai. Sebaliknya, ketidaknyamanan dari lingkungan
kerja
yang
dialami oleh pegawai bisa berakibat fatal yaitu menurunnya kinerja dari pegawai itu
sendiri.
Lingkungan
kerja secara umum merupakan lingkungan
dimana pekerja
melaksanakan tugas pekerjaannya, dan terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan
kerja fisik meliputi: pengelolaan gedung atau tata ruang kerja, penerangan, temperature,
kebersihan, kebisingan suara, kerindangan halaman, warna dinding, kelengkapan kerja atau
fasilitas kerja, keamanan dan kenyamanan, dan lain sebagainya yang dapat dilihat secara fisik.
Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah meliputi: suasana kerja, hubungan dengan sesama
karyawan, hubungan dengan pemimpin, organisasi karyawan (koperasi) dan pelayanan kepada
masyarakat
Menurut Sedarmayanti (2001:58) dalam menyatakan bahwa secara garis besar, jenis
lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu :
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1.

Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat disekitar
tempat pekerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Menurut Bambang Kusriyanto (1991, dikutip oleh Eka dan Subowo, 2005) lingkungan
kerja fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan.
Seorang karyawan yang bekerja di lingkungan kerja fisik yang mendukung dia untuk bekerja
secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang karyawan bekerja
dalam lingkungan kerja fisik yang tidak memadai dan mendukung dia untuk bekerja secara
optimal akan membuat karyawan yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja
karyawan tersebut akan rendah. Menurut Husnan (2008) untuk mendapatkan suasana kerja yang
baik perlu memperhatikan berbagai faktor penunjang dalam lingkungan kerja fisik, yaitu
pengelolaan gedung atau pengaturan ruang kerja, penerangan, kebisingan suara, warna dinding,
perlengkapan kerja atau fasilitas kerja dan kebersihan.
2.
Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan
hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan pemimpin, hubungan dengan sesama
rekan kerja dan pelayanan kepada masyarakat (Sutrisno, 2009).
2.3. Pengertian Kinerja

Konsep pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep
produktifitas. Pada awalnya, orang sering kali menggunakan istilah produktifitas untuk
menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
Menurut Andersen ( Sudarmanto 20014 : 7 ) paradigma produktifitas yang baru adalah paradigma
kinerja secara actual keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik,
tetapi juga dimensi non fisik.
Terkait dengan konsep kinerja Rummler dan Branche (Sudarmanto 2014 : 7)
mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu:
1.
Kiinerja Organisasi merupakan pencapain hasil outcome pada level atau unit analisis
organisasi. Kinerja pada level organisasi terkait dengan tujuan organisasi, rancangan
organisasi dan manajemen organisasi.
2.
Kinerja proses merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau
pelayanan. Kinerja pada level proses ini di pengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses
dan manajemen proses.
3.
Kinerja individu/pekerjaan merupakan pencapaian atau efektifitas pada tingkat karyawan
atau pekerjaan. Kinerja pada proses ini di pengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan
pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Secara lebih tegas
Armstrong dan Baron (fahmi 2012: 225) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan
yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen
dan memberikan konstribusi ekonomi.
Wibowo ( Fahmi 2012 : 227 ) manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi
organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerja sama secara harmonis dan terintegrasi
dengan pimpinan dan bawahannya.Bernadin (Sudarmanto 2001: 8) menyatakan bahwa kinerja
merupakan catatatan hasil yang di produksi atau (dihasilkan) atau fungsi pekerjaan tertentu
atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dari definisi tersebut, Bernardin
menekankan pengertian kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (trait) dan perilaku.
Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Terkait dengan kinerja sebagai perilaku,
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Murphy, (Sudarmanto 2014 : 8) menyatakan bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku
yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja
2.4. Dimensi Kinerja
Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam
menilai kinerja. Ukuran-ukuran di jadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi
ataupun ukuran kinerja sangat di perlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak.
John Miner (Sudarmanto 2001 : 11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat di jadikan sebagai
tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu :
1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang di hasilkan
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidak hadiran, keterlambatan, waktu kerja
efektif / jam kerja hilang.
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
Dari empat dimensi kinerja di atas, dua hal terkait dengan aspaek keluaran atau hasil
pekerjaan, yaitu kualitas hasil, kuantitas keluaran, dan dua hal terkait aspek perilaku individu,
yaitu penggunaan waktu dalam bekerja (tingkat kepatuhan terhadap jam kerja , disiplin) dan
kerja sama. Dari empat di mensi kinerja tersebut cenderung mengukur mengukur kinerja pada
level individu.
3.

Objek Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek penelitian
adalah kompetensi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo
3.1. Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kuantitatif, Menurut
Sugiyono (2010) Metode Kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian
berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan pendekatan yang dilakukan
dalam penelitian ini menggunakan penelitian survey, dimana penelitian survey yang digunakan
untuk menjelaskan hubungan kasual dan pengujian hipotesis.
Penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data yang pokok atau utama.Sedangkan menurut Sugiyono (2010) Metode
Survey yaitu Metode penelitian yang dilakukan populasi besar maupun kecil, tetapi data yang
dipelajari adalah data-data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, dan hubunganhubungan antara variabel kompetensi, lingkungan kerja maupun kinerja.
Informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara emperik,
dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang
diteliti, dimana yang menjadi unit analisisnya adalah para individu pada daerah objek penelitian
yang kesemuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.
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3.2. Operasional Variabel Penelitian
Dalam penelitian terdapat dua jenis variabel yag terdiri dari :
Variabel bebas (Independen) yaitu Kompetensi dan lingkungan kerja selanjutnya disebut
variabel (X),
2. Variabel tidak bebas (Dependent) yaitu Kinerja pegawai disebut variabel Y.Variabel diatas
dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini.
Dalam melakukan penelitian ini masing-masing variable yang ada baik variabel independen
maupun variabel dependen, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini :
1.

1.
2.
3.

Untuk variabel Independen Kompetensi (X1) dan lingkungan kerja (X2) serta variabel
Dependet kinerja (Y) akan diukur dengan menggunakan instrument kuesioner yang
menggunakan skala likert (likert’s type item).
Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai grade dari
sangat positif sampai sangat negatif.
Kuesioner disusun dengan menyiapkan 5 pilihan (option), setiap pilihan akan di berikan
bobot yang berbeda

3.3. Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting guna
mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan elemen-elemen dalam objek
penelitian.Data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan atau digunakan untuk
pengujian hipotesis.
Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek akan diteliti hal itu berupa
benda, manusia, dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. Sugioyono (2010:72)
mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya”. Sedangkan menurut Sudjana (2005:19) Populasi adalah
totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun
kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas
ingin dipelajari sifat-sifatnya.
Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh
pegawai yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Gorontalo yang berjumlah 58 orang baik yang berstatus pegawai Negeri Sipil maupun yang
berstatus tenaga Honorer.
3.4. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Bila
populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi
(Sugiyono,2010).Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasi secara
tepat, dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan penentuan
penarikan sampel.Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode sensus (Husein, 2004) sehingga sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 58 orang
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3.5. Jenis data
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan, penjelasan dari hasil interview,
wawancara, kuesioner atau observasi di lapangan yang berupa angka-angka dan diolah
untuk mendukung penjelasan dalam analisis. Jenis data ini diperoleh dari sumber primer.
b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari sumber data
sekunder, baik berupa dokumen, laporan-laporan ilmiah, atau terbitan berkala relevan
dengan permasalahan yang dibahas.
3.6. Sumber Data
Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan jalan melakukan pengamatan langsung
(observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak manajemen, karyawan.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen yang relevan
dengan penelitian ini, dan hasil angket (kuesioner) yang dilakukan serta data lainnya yang
dapat mendukung pokok bahasan.
3.7. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode seperti
berikut ini :
1. Angket atau kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
2. Intervew atau wawancara
Intervew adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk
memperoleh informasi dari terwawancara. Digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan
seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang, orang tua,
pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.
3. Observasi
Observasi yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat
dilakukan melalui penglihatan dan pendengaran.
4. Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.Di dalam
melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya.
3.8. Prosedur Penelitian
Metode analisis data yang di gunakan adalah metode kuantitatif yang di lakukan dengan
membahas dan membuat presentase dari hasil jawaban responden.Untuk mendapatkan data yang
baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu di perlukan suatu instrumen atau alat
ukur yang valid dan andal (reliable). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur
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yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum di gunakan harus diuji validitas dan
reliabilitasnya sehingga apabila di gunakan akan menghasilkan objektif.
1. Uji Validitas
Pengujian vadilitas instrumen dengan menguji validitas konstruksi (construct validity),
maka dapat di gunakan pendapat dari ahli (judgment experts), setelah instrumen dikonstruksikan
dengan para ahli dengan cara di mintai pendapatnya tentang indtrument yang telah di susun itu.
Hal ini sependapat dengan sugiyono (2012:352) mengatakan bahwa “setelah pengujian
konstruksi selesai dari para ahli, maka di teruskan uji coba instrument.Instrument yang telah di
setujui para ahli tersebut di cobakan pada sampel di mana populasi di ambil.Setelah data di dapat
dan di tabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi di lakukan dengan analisis faktor, yaitu
dengan mengkorelasikan antar skor instrument.”
Uji validitas di lakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan
jumlah skor untuk masing-masing variabel.Selanjutnya dengan memberikan interpretasi terhadap
koefisien korelasi. Untuk pengujian validitas peneliti dengan menggunakan rumus korelasi
seperti yang dikemukakan oleh pearson yang di kenal dengan rumus korelasi Pearson Product
Moment (PPM) sebagai berikut.
n ∑XY − ∑X .(∑Y)
㌠㈰ =
n.∑X2 .{n.∑Y2 − (∑Y)²
Dimana:
r = Angka korelasi
X = Skor pertanyaan (ke-n) variabel X
Y = Skor pertanyaan (ke-n) variabel Y
n = Jumlah responden
XY = Skor pertanyaan dikali total pertanyaan
Prosedur pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung skor variabel dari
skor butir, menghitung koefisien korelasi sederhana antara skor butir (X) dengan variabel
(Y).perhitungan ini menggunakan perhitungan korelasi sederhana yang diolah dengan
menggunakan program SPSS 21 pertanyaan yang digunakan dapat dikatakan valid apabila
korelasinya (r) melebihi 0,3
3.9. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat di
percaya untuk di gunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih
jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat di percaya, yang reliabel akan
menghasilkan data yang dapat di percaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengn
kenyataannya, maka berapa kalipun di ambil, tetap akan sama. Untuk nenghitung uji reliabilitas,
penelitian ini menggunakan rumus alpha cronbachmenurut Ghazali (2005:45) dengan rumus
sebagai berikut :
∑ ͳ
(h
=
−h
䅀
Keterangan :
K = Jumlah instrument pertanyaan
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∑Si2 = Jumlah varians dalam setiap instrumen
S
= Varians keseluruhan instrument
Suatu variabel di katakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha >0,60 dan jika
nilai cronbach alpha < 0,60 dikatakan tidak reliable (Ghozila, 2005). Semakin nilai alphanya
mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.
3.10. Metode Analisis Data
Dengan merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan
mengklasifikasikan serta menganalisis, dan menginterprestasikannya sehingga memberikan
gambaran yang jelas mengenai perilaku individu terhadap kinerja pegawai. Metode Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur yaitu digunakan untuk mengukur besarnya
faktor kompetensi pegawai (X1) dan lingkungan kerja (X2) yang memengaruhi tingkat kinerja
pegawai (Y)
Untuk memastikan sub-sub variabel apakah ada pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja
terhadap kinerja pegawai (Y), maka pengujian dilakukan dengan uji analis jalur, dengan terlebih
dahulu mengkorversi data ordinal ke skala interval dengan proses transformasi data dilakukan
melalui Method of successive interval (MSI) serta analisa jalur dapat dilihat gambar berikut ini :
Gambar 3.1. :Koefisien Jalur Pengaruh Variabel kompetensi dan lingkuungan kerja (X)
Terhadap Variabel kinerja (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur dapat diinterpretasikan bahwa variabel
penelitian kompetensi (X1) dan linfkungan kerja Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat dalam
persamaan berikut ini
Dimana :
X1 : Kompetensi
X2 : Lingkungan kerja
Y : Kinerja
ɛ : variabel lain yang mempengaruhi Y tapi tidak diteliti
r : korelasi antar variabel X
PY : koefisien jalur untuk mendapatkan pengaruh langsung
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Data yang terkumpul di analisis hubungan kausalnya antara sub-sub variabel yang
dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) yang memperlihatkan pengaruh.
Gambar diatas juga memperlhatkan bahwa sub-sub variabel tersebut tidak hanya dipengaruhi
oleh X1 dan X2 tetapi ada variabel epsilon (ɛ) yaitu variabel yang tidak diukur dan diteliti.
4.

Hasil penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Data Statistik
Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo maka berikut
ini akan dikemukakan analisis hasil statistk. Hasil analisis tersebut akan diketahui apakah
variabel-variabel bebas (Independen) memberikan pengaruh baik secara simultan maupun secara
parsial. Hasil olahan data secara ringkas hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh
variabel bebas dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 4.10 : Pengujian Hipotesis dan besarnya pengaruh Variabel X terhadap Y
Pengaruh Antar Besarnya
Nilai Sig
Alpha
Keputusan
Variabel
Pengaruh
r2x1,x2,x3
0,808
0,000
Pyx1
0,507
0,000
pyx2
0,322
0,002
pyx€
0,192
Sumber : Hasil pengolahan data peneliti,2017

0,05
0,05
0,05
-

Signifikan
Signifikan
Signifikan

Berdasarkan Tabel di atas, maka hasil penelitian secara objektif bahwa kompetensi (X1)
dan lingkungan kerja (X2) secara simultan berpnegaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo
sebesar 0,808 atau 80,8%
Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Kompetensi (X1) berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Gorontalo sebesar 0,507 atau 50,7%. Sub variabel lingkungan kerja (X2)
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,322 atau 32,2%, Dari hasil estimasi
pengjian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel kompetensi dan lingkungan kerjaterhadap
kinerja pegawai dapat digambarkan dalam model struktur jalur sebagai berikut
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℮

X1

0,507
0,754

Y

0,192

0,322

X2

Gambar. Hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y
Dari gambar di atas, dapat dibentuk persamaan fungsional dalam model sebagai berikut :
Y = 0,507X1 + 0,322X2 + 0,192℮
Berdasarkan persamaan di atas, maka hasil penelitian secara objektif bahwa variabel
kompetensi (X1), yang mengukur kinerja pegawai (Y) memiliki kontribusi yang positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai. artinya apabila kompetensi (X1) meningkat dan lingkungan
kerja X2) tetap nilainya, maka akan menyebabkan kinerja pegawai (Y) meningkat dan sebaliknya
bila kompetensi (X1) menurun akan menyebabkan kinerja pegawai (Y) menurun.
Variabel Lingkungan kerja (X2) yang mengiukur kinerja pegawai (Y) memiliki kontribusi
positif dan siginifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini berarti apabila lingkungan kerja (X2)
meningkat dan kompetensi (X1) tetap nilainya, maka menyebabkan kinerja pegawai (Y)
meningkat
4.2. Pengujian Hipotesis
4.2.1. Kompetensi dan Lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kinerja (Y) .
Dari hasil pengolahan data dengan menggunkana program SPSS vs 21.0 , uji siginifikansi
analisis jalur dengan membandingkan antara probabilitas 0,05 dengan probabilitas sig dengan
dasar pengambilan keputusan bahwa jika nilai probabilitas alpha (0,05) lebih besar atau sama
dengan nilai probabilitas sig (0,05 > sig), maka Ho ditolak, artinya signifikan, sebaliknya, jika
nilai probabilitas alpha 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau (0,05 < sig),
maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak signifikan.
Dari hasil olahan data diperoleh nilai sig F sebesar 0,000 dengan nilai probabilitas 0,05.
Karena nilai prob alpha 0,05 > nilai sig (0,000), maka keputusannya adalah Ha diterima sehingga
terbukti bahwa variabel kompetensi (X1) dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja (Y).
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4.2.2. Kompetensi (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) .
Hasil olahan data diperoleh bahwa variabel komitmen afektif mempunyai nilai sig sebesar
0,000, kemudian dibandingkan dengan nilai probabilitas alpha 0,05, ternyata nilai probabilitas
alpha lebih besar dengan nilia probabilitas sig atau (0,05 > 0,002) maka Ho ditolak artinya
signifikan. Jadi terbukti bahwa kompetensi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y)
4.2.3. Lingkungan kerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y)
Hasil olahan data diperoleh bahwa variabel komitmen afektif mempunyai nilai sig sebesar
0,000, kemudian dibandingkan dengan nilai probabilitas alpha 0,05, ternyata nilai probabilitas
alpha lebih besar dengan nilia probabilitas sig atau (0,05 > 0,001) maka Ho ditolak artinya
signifikan. Jadi terbukti bahwa lingkungan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja
(Y)
5.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sehubungan dengan pengaruh
kompetensi dan Lingkungan kerja sebagai variabel bebas dengan kinerja pegawai sebagai
variabel terikat, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kedua variabel bebas yaitu kompetensi (X1)
dan lingkungan kerja (X2) secara bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Gorontalo.
2. Secara sparsial variabel kompetensi (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.,
artimya dengan adanya komepetnsi yang dimiliki oleh pegawai maka kinerja akan
meningkat
Secara parsial variabel lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. artimya
bahwa semakin kondusif lingkungan kerja yang ada disekitar tempat kerja maka kinerja akan
meningkat
6.

Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat
memberikan saran kepada pimpinan :
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan variabel yang
memberikan pengaruh yang kecil, yaitu lingkungan kerja sehingga variabel tersebut perlu
mendapat perhatian agar para karyawan dapat bekerja dengan baik
2. Disarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji variabel lain yang dapat meningkatkan
kinerja pegawai. Misalnya. Kompensasi, sebab kompensasi yang sesuai membuat
pegawai menjadi bersemangat untuk bekerja, dan berusaha semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan pekerjaannya diatas target organisasi, demi memperoleh kompensasi yang
diberikan. Dengan demikian, pegawai pun mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi
karena adanya dorongan kompensasi yang diberikan oleh organisasi dengan harapan
peningkatan produktivitas karyawan dapat tercapai. Zubaidah (2012:12)
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Abstract
The improvement of health services should be directed to the provision of quality health
services that are organized in accordance with the ethical standards and professional
services. Under these conditions the hospital as a health care unit is required to improve its
performance in a way to serve the community as well as possible in order to be a good
hospital and the one refered to, able to give satisfaction to the patient.
The purpose of study ia to examine the effect of (1) the leadership on the service
behavior. (2) the communication on the service behavior. (3) the system of control on the
service behavior. (4) the service behavior on the organizational performance. (5) the
leadership on the organizational performance. (6) the communication on the organizational
performance. (7) the system of control on the organizational performance. (8) the leadership
on the organizational performance through the service behavior. (9) the communication on
the organizational performance through the service behavior. (10) the system of control on
the organizational performance through service behavior. This study is a survey research
using a type of explanation (explanatory research).
The results showed that: (1) the leadership has a significant effect on the service
behavior. (2) the communication has a significant effect on the service behavior. (3) the
control has a significant effect on the service behavior. (4) The service behavior has a
significant effect on the organizational performance. (5) the leadership has a significant effect
on organizational performance. (6) the communication have a significant effect on
organizational performance. (7) the system of control has a significant effect on
organizational performance. (8) the leadership significantly influences organizational
performance through service behavior. (9) the communication significantly influences
organizational performance through service behavior. (10) the system of control significantly
influences organizational performance through service behavior.
Keywords: leadership, communication, system of control, service behavior, organizational
performance.
1.

Pendahuluan

Pembangunan akan sulit berjalan lancar jika kondisi masyarakatnya kurang sehat, oleh
karena itu pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan
yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat diandalkan pada saat dibutuhkan tanpa adanya
hambatan, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Pemerintah perlu membangun
pelayanan kesehatan dimana semua lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah sampai
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kalangan atas dapat memanfaatkannya, upaya pemerintah ini secara formal nampak jelas
dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
menyatakan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai pembangunan di bidang kesehatan
pada saat ini adalah mencapai masyarakat, bangsa dan negara di mana penduduknya memiliki
kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata.
Memberikan pelayanan yang bermutu pada masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan
oleh pemerintah. Sampai saat ini hasilnya telah menunjukkan adanya peningkatan kesehatan
yang cukup baik, terutama untuk pengadaan fasilitas kesehatan seperti fasilitas rumah sakit.
Kemajuan yang telah dicapai sudah menampakkan kondisi sebagaimana yang diharapkan,
melihat kenyataan ini harus diakui bahwa upaya pemerintah hingga sekarang telah berhasil
meningkatkan pengadaan jumlah rumah sakit di Indonesia (Djojosugito, 2010)Memberikan
pelayanan kesehatan yang bermutu masih perlu mendapat perhatian, salah satu indikator
tentang perlunya memperhatikan pelayanan kesehatan ini terlihat dari tingkat pemanfaatan
fasilitas kesehatan rumah sakit. Hingga saat ini tingkat pemanfaatan fasilitas rumah sakit di
Indonesia masih belum optimal. Rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya dengan cara melayani masyarakat sebaik mungkin agar menjadi
tempat rujukan yang baik, mampu memberi kepuasan kepada para pasien, bagi puskesmaspuskesmas ataupun dokter praktek yang ada di sekitarnya (Djojosugito, 2010).
Konsumen rumah sakit akan memilih untuk dirawat di rumah sakit yang memiliki
perilaku pelayanan yang baik. Bentuk pelayanan yang baik relatif jarang ditemui di sebagian
besar rumah sakit di Indonesia. Zerbe et al. (2009), perilaku pelayanan karyawan seringkali
dipengaruhi oleh pimpinannya. Gaya atau sikap yang ditunjukkan pimpinan akan mewarnai
cara berfikir para karyawannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kerja
karyawan. Pemimpin yang mampu memberikan dorongan dan semangat kerja kepada para
bawahannya akan mampu meningkatkan kemampuan kerja karyawan.
Johlke dan Duhan (2000), menjelaskan peranan komunikasi dalam suatu organisasi juga
memainkan peran yang penting karena dapat digunakan untuk menyampaikan informasi
keseluruh bagian atau individu dalam organisasi tersebut. Komunikasi juga dapat digunakan
sebagai alat dalam menyampaikan masukan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang
terdapat dalam organisasi. Melalui jalinan komunikasi yang efektif dan lancar, seorang
pemimpin dapat melakukan koreksi terhadap kekurangan anak buahnya tanpa anak buahnya
tersebut merasa tersinggung atau disalahkan.
Setiawan (2011), sistem kontrol perilaku dapat digunakan sebagai alat guna mendukung
kinerja karyawan karena dengan adanya kontrol maka berbagai potensi permasalahan yang
mungkin timbul dapat diantisipasi sejak dini. Kaitan sistem kontrol dengan perilaku
pelayanan didasarkan atas pemahaman bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh seorang
karyawan akan tergantung dari kontrol semacam apa yang diterimanya. Sistem kontrol
tersebut bersifat positif maka akan berdampak pada perilaku positif karyawan tersebut, begitu
pula sebaliknya.
RSIA Melati Husada merupakan salah satu rumah sakit di kota Malang dengan julukan
Boutique Hospital yang dikenal baik dalam pelayanan terhadap pasien, ini dapat dilihat dari
banyaknya masyarakat yang mempercayakan pertolongan persalinan dan masalah kandungan
lainnya pada RSIA Melati Husada. Baiknya suatu pelayanan dipengaruhi oleh faktor eksternal
maupun internal sehingga tercipta budaya pelayanan yang berorientasi pada kenyamanan
pasien, htersebut pula yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian pada RSIA Melati
Husada Malang.
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1.1. Perumusan Masalah
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pelayanan?
Apakah komunikasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku pelayanan?
Apakah sistem kontrol berpengaruh signifikan terhadap perilaku pelayanan?
Apakah perilaku pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi?
Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi?
Apakah komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi?
Apakah sistem kontrol berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi?
Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi melalui
perilaku pelayanan?
9. Apakah komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi melalui perilaku
pelayanan?
10. Apakah sistem kontrol berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi melalui
perilaku pelayanan?
2.

Landasan Teori

2.1. Kinerja Organisasi
Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahsun (2014), mendefinisikan kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu
organisasi.
Setiawan (2011), menyatakan bahwa indikator kinerja organisasi, yaitu:
a. Peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR) sebagai salah satu indikator yang
menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit adalah
prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu.
b. Peningkatan pasien yang puas berkaitan dengan perawatan merupakan aspek selfexpressive value yang menggambarkan bahwa pasien merasa terpuaskan. Seorang pasien
akan memilih ruang perawatan yang berkelas meski jauh lebih mahal, karena mereka
merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan lebih dihormati oleh orang-orang yang
menjenguknya maupun petugas kesehatan yang merawatnya.
c. Peningkatan pasien yang puas berkaitan dengan kualitas administrasi merupakan proses
pengaturan atau pengelolaan pasien di rumah sakit yang harus diikuti oleh pasien mulai
dari kegiatan pendaftaran sampai pasien rawat inap. Dengan pelayanan yang baik akan
memudahkan pasien atau keluarga untuk mengakses hal-hal yang dibutuhkan dalam
proses perawatan selanjutnya.
2.2. Kepemimpinan
Handoko (2012), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai
seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.
Yukl (2010), mendefinisikan kepemimpinan adalah proses untuk memengaruhi orang lain
untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu
dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk
mencapai tujuan bersama. Hasibuan (2006), mendefinisikan kepemimpinan adalah cara
seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja
secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
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Shoemaker (2003), menyimpulkan indikator-indikator kepemimpinan, yaitu:
a. Kemampuan memberi inspirasi
Karyawan akan terinspirasi untuk ikut bekerja sama jika mereka tahu ke arah mana
mereka harus bergerak. Mereka juga akan terinspirasi untuk melangkah lebih jauh jika
pemimpin menunjukkan kepada mereka bahwa sang pemimpin percaya akan kemampuan
karyawan untuk meraih sukses. Begitu mereka merasa dipercaya, mereka akan terinspirasi
untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan.
b. Kemampuan membuat anak buah melakukan sesuatu
Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan
mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau
kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat
mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan
organisasi
c. Kemampuan dalam perencanaan.
Melalui sebuah perencanaan, anggota sebuah organisasi atau karyawan sebuah perusahaan
dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama,
dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan
menghasilkan usaha yang terkoordinasi, dimana dengan sebuah perencanaan seorang
manager atau pimpinan dengan sendirinya akan bekerja sesuai dengan perencanaan yang
telah ditetapkan termasuk dalam mengarahkan anggotanya dalam target yang ditentukan.
Sehingga anggota dan karyawan bekerja sesuai arah koordinasi seorang manager yang
tidak terlepas dari perencanaan awal. Karyawan dan anggota pun akan melakukan
apaupun untuk mencapai sasaran program.
2.3. Komunikasi
Haryani (2010), menyatakan komunikasi merupakan proses dimana seseorang
(komunikator) mengirimkan stimuli (biasanya dengan simbul-simbul verbal) untuk mengubah
perilaku dari orang lain (komunikan). Mangkunegara (2011), mendefinisikan komunikasi
adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain
tersebut dapat menginterprestasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Supardi dan
Anwar (2022) memaknai komunikasi sebagai usaha untuk mendorong orang lain untuk
menginterprestasikan pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai
pendapat tersebut.
Johlke dan Duhan (2000), mengklasifikasika indikator-indikator untuk mengukur
komunikasi, yaitu :
a. Frekuensi berhubungan
Interaksi antara atasan dan bawahannya yang dapat menciptakan lingkungan yang dapat
memotivasi dan menahan karyawan agar tetap dalam organisasi.
b. Frekuensi diskusi mengenai pekerjaan dengan atasan
Diskusi ataupun koordinasi antara atasan dan bawahan merupakan aktivitas wajib dan
dilakukan terus-menerus dalam perusahaan. Diskusi tidak lebih sekedar tanggungjawab
sebagai atasan atau sebaliknya, namun koordinasi merupakan salah satu penentu
keberhasilan sebuah perusahaan
c. Frekuensi permintaan diskusi yang tak terencana dengan atasan.
Dengan diskusi ataupun koordinasi yang tak terencana diharapkan keharmonisan atau
keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga tiap
departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi
merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang berupa tiga S,yaitu serasi,selaras dan
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seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam
pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.
2.4. Sistem Kontrol
Mulyadi dan Johny (2011), mendefinisikan sistem kontrol adalah suatu sistem yang
digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi
yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaannya rencana
kegiatan. Setiawan (2011), menyatakan Sistem kontrol adalah aktifitas-aktifitas seperti:
pengawasan, pengarahan, penilaian serta pemberian imbalan atas kinerja yang didasarkan
pada perilaku karyawan.
Jaworski dan McInnis (2009), menggunakan indikator kontrol perilaku yang terdiri atas:
a. Pengawasan aktivitas, yaitu sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja
yang sesungguhnya dengan standar yg telah ditentukan, untuk menentukan apakah terjadi
penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan itu berarti (signifikan), dan
melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya
perusahaan digunakan dengan cara yg paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
organisasi atau perusahaan
b. Penilaian aktivitas merupakan evaluasi penilaian kinerja yang mendasarkan pada perilaku
karyawan dengan didasari oleh penilaian yang adil tanpa membeda-bedakan karyawan,
karyawan diawasi, diarahkan serta dinilai aktivitas-aktivitasnya, bukan output yang
dihasilkannya.
c. Umpan balik aktivitas adalah koreksi di mana pihak rumah sakit memberikan umpan balik
atas perilaku karyawannya. Umpan balik tersebut hendaknya bersifat membangun dan
disesuaikan dengan latar belakang karyawan yang bersangkutan. Secara sederhana umpan
balik aktivitas ini dapat berupa kritik.
2.5. Perilaku Pelayanan
Perilaku pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya
mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup
pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Perilaku
pelayanan adalah perilaku karyawan yang mana adalah sesuatu yang dalam kontrol karyawan.
Dengan demikian bukan persepsi mengenai perilaku karyawan dari perspektif konsumen
(Zerbe et al, 2009).
Dengan mengacu pada penelitian Zerbe et al (2009) indikator-indikator yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a. Kesenangan dalam memberikan pelayanan. Pekerjaan apapun yang kita tekuni, jika kita
memiliki kesenangan dan gairah yang progesif, akan mampu menjadikan pekerjaan lebih
menarik. Sikap progresif ini bisa kembangkan jika karyawan memiliki pikiran yang
terbuka, wawasan yang luas, kemauan belajar tinggi, keberanian menghadapi pasien, dan
tidak membatasi diri pada cara-cara memberi pelayanan yang monoton (terus-menerus
sama, dari waktu ke waktu).
b. Antusias dalam memberikan pelayanan. Orang yang menganggap pekerjaannya penting
dan bermanfaat akan memiliki motivasi yang tinggi dan antusiasme yang luar biasa untuk
mempersembahkan yang terbaik dari pekerjaan yang ditekuni, termasuk memberikan
pelayanan prima yang diberikan dengan sepenuh hati.
c. Senang dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Rasa senang karyawan terhadap
tugas yang diberikan oleh pihak rumah sakit dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh peusahaan ataupun organisasi, dimana semua
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karyawan memiliki
pemikirannya.
3.
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kesempatan

untuk

berpartisipasi

memberikan

sumbangan

Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan explanatory research
dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research yaitu penelitian yang melakukan
pengumpulan data sedemikian rupa untuk menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal) antara
variabel-variabel malalui pengujian hipotesis sehingga memungkinkan diperoleh suatu
kesimpulan.
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian survey.
Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, oleh karena itu
penelitian ini juga disebut pengujian hipotesis yang nantinya akan diketahui pengaruh
kepemimpinan, komunikasi, dan sistem kontrol terhadap kinerja organisasi melalui perilaku
pelayanan.
Sampel dalam penelitian ini adalah 103 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sensus atau total sampling, yaitu seluruh populasi digunakan sebagai
sampel penelitian.
Definisi operasional dari variabel yang digunakan pada penelitian dijelaskan pada
sebagai berikut:
3.1.

Variabel Eksogen

1. Kepemimpinan (X1)
Kepemimpinan adalah persepsi pihak karyawan RSIA Melati Husada mengenai bentuk
kepemimpinan yang ada dalam RSIA Melati Husada Malang.
Kepemimpinan diukur dengan menggunakan indikator :
a. Kemampuan memberi inspirasi
b. Kemampuan membuat anak buah melakukan sesuatu
c. Kemampuan dalam perencanaan.
2. Komunikasi (X2)
Komunikasi adalah persepsi karyawan RSIA Melati Husada mengenai tingkat frekuensi
komunikasi di antara karyawan dan manajemen yang ada dalam RSIA Melati Husada.
Komunikasi diukur dengan menggunakan indikator :
a. Frekuensi berhubungan dengan atasan
b. Frekuensi diskusi mengenai pekerjaan dengan atasan
c. Frekuensi permintaan diskusi yang tak terencana dengan atasan.
3. Sistem Kontrol (X3)
Sistem kontrol adalah persepsi karyawan RSIA Melati Husada mengenai sistem kontrol
yang diterapkan oleh RSIA Melati Husada terhadap para karyawannya dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan.
Sistem kontrol diukur dengan menggunakan indikator :
a. Pengawasan aktivitas,
b. Penilaian aktivitas,
c. Umpan balik aktivitas.
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3.2. Variabel Endogen
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1. Kinerja Organisasi (Y)
Kinerja organisasi adalah kondisi ideal yang menjadi sasaran atau tujuan dari RSIA Melati
Husada Malang.
Kinerja organisasi diukur dengan menggunakan indikator :
a. Peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate)
b. Peningkatan pasien yang puas berkaitan dengan perawatan
c. Peningkatan pasien yang puas berkaitan dengan kualitas administrasi
2. Perilaku Pelayanan (Z)
Perilaku pelayanan adalah bentuk perilaku pelayanan yang diberikan oleh pihak RSIA
Melati Husada terhadap para pasiennya.
Perilaku pelayanan diukur dengan menggunakan indikator :
a. Kesenangan dalam memberikan pelayanan
b. Antusias dalam memberikan pelayanan
c. Senang dalam melaksanakan tugas yang diberikan pihak rumah sakit.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner. Setelah data terkumpul
tahap selanjutnya adalah mengklarifikasi dan melakukan analisis data dengan menggunakan
analisis jalur.
3.3. Analisis Data
Analisi data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Model hubungan variabel di
atas tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem
persamaan. Sistem persamaan ini disebut sebagai model struktural
Z = β1X1 + β2X2 + β3X3
Y = β3X1 + β4X2 + β5X3 + β6Z
4.

Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1. Analisis Jalur
Analisis ini bertujuan untuk menentukan besar kecilnya pengaruh langsung dari
beberapa variabel berdasarkan koefisien path.
1.

Pengaruh Langsung Kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2), dan Sistem Kontrol
(X3) terhadap Perilaku Pelayanan (Z).
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1 didapatkan suatu persamaan sebagai berikut:

Z = β0 + βX1 + βX2 + βX3 + ε1
Z = 2,638 + 0,258X1 + 0,231X2 + 0,279X3 + ε1
Berdasarkan hasil analisis jalur (Tabel 1) didapatkan nilai t-hitung kepemimpinan
sebesar 2,190 dengan signifikansi 0.031 < 0.05, t-hitung komunikasi sebesar 2,412 dengan
signifikansi 0.018 < 0.05, dan t-hitung sistem kontrol sebesar 2,687 dengan signifikansi 0.008
< 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ini menunjukan pengaruh antara
kepemimpinan, komunikasi, dan sistem kontrol terhadap perilaku pelayanan adalah positif
dan signifikan.
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Tabel 1. Analisis Pengaruh Langsung Kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2), dan
Sistem Kontrol (X3) Terhadap Perilaku Pelayanan (Z)
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
Sig.
B
Std. Error
Beta
t
1 (Constant) 2,638
,893
2,954
,004
X1
,258
,118
,256
2,190
,031
X2
,231
,096
,234
2,412
,018
X3
,279
,104
,289
2,687
,008
a. Dependent Variable: Z
Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 1 juga menunjukkan bahwa kepemimpinan (X1), komunikasi (X2),
dan sistem kontrol (X3) berpengaruh langsung terhadap perilaku pelayanan (Z). Besarnya
pengaruh langsung kepemimpinan (X1) yaitu 0.258, pengaruh langsung komunikasi (X2)
yaitu 0.231 dan besarnya pengaruh langsung sistem kontrol (X3) yaitu 0.279.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan (X1), komunikasi (X2), dan
sistem kontrol (X3) berpengaruh signifikan terhadap perilaku pelayanan (Z).
2. Pengaruh Tidak Langsung Kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2), dan Sistem
Kontrol (X3) terhadap Kinerja Organisasi (Y) Melalui Perilaku Pelayanan (Z)
Tabel 2. Analisis Pengaruh Tidak Langsung Kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2),
dan Sistem Kontrol (X3) Terhadap Kinerja Organisasi (Y) Melalui Perilaku
Pelayanan (Z)
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
2,667
,530
5,032
,000
X1
,219
,069
,276
3,196
,002
X2
,129
,056
,165
2,296
,024
X3
,184
,061
,241
3,000
,003
Z
,255
,057
,322
4,455
,000
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2017
Berdasarkan hasil pada Tabel 2 didapatkan suatu persamaan sebagai berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β2X3 + βZ + ε1
Y = 2,667 + 0,219X1 + 0,129X2 + 0,284X3 + 0,255Z + ε1
Hasil analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa kepemimpinan (X1) dengan
signifikansi 0.002 < 0.05, komunikasi (X2) dengan signifikansi 0.024 < 0.05, dan sistem
kontrol (X3) dengan signifikansi 0.003 < 0.05 berpengaruh langsung terhadap kinerja
organisasi (Y) dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu kepemimpinan (X1), komunikasi
(X2), dan sistem kontrol (X3) ke perilaku pelayanan (Z) dengan signifikansi 0.000 < 0.05
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(sebagai intervening) lalu ke kinerja organisasi (Y). Besarnya pengaruh langsung
kepemimpinan yaitu 0.219, besarnya pengaruh langsung komunikasi yaitu 0.129, dan
besarnya pengaruh langsung sistem kontrol yaitu 0.184 sedangkan besarnya pengaruh tidak
langsung harus dihitung dengan total pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi
adalah = 0.219 + 0.066 (0.258 x 0.255) = 0.285, total pengaruh komunikasi terhadap kinerja
organisasi adalah = 0.129 + 0.059 (0,231 x 0.255) = 0.188, dan total pengaruh sistem kontrol
terhadap kinerja organisasi adalah = 0.184 + 0.368 (0.279 x 0.255) = 0.552.
Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Jalur Variabel Kepemimpinan (X1), Komunikasi
(X2), dan Sistem Kontrol (X3) Terhadap Kinerja Organisasi (Y) Melalui
Perilaku Pelayanan (Z)
Jalur
Kepemimpinan  Kinerja Organisasi
(melalui Perilaku Pelayanan)
Komunikasi  Kinerja Organisasi
(melalui Perilaku Pelayanan)
Sistem Kontrol  Kinerja Organisasi
(melalui Perilaku Pelayanan)
Kepemimpinan  Perilaku Pelayanan
Komunikasi  Perilaku Pelayanan
Sistem Kontrol  Perilaku Pelayanan
Perilaku Pelayanan  Kinerja
Organisasi
Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2017

Langsung

Tidak
langsung

Total

0.219

0.066

0.285

0.129

0.059

0.188

0.184

0.071

0.255

0.258
0.231
0.279
0.255

-

0.258
0.231
0.279
0.255

Tabel 3 menunjukkan bahwa model pengukuran yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Persamaan 1 :
Z = 0,258X1 + 0,231X2 + 0,279X3
Dari persamaan 1 dapat diinformasikan bahwa:
a. Koefesien langsung kepemimpinan (X1) terhadap perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,258
menyatakan bahwa kepemimpinan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perilaku pelayanan (Z).
b. Koefesien langsung komunikasi (X2) terhadap perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,231
menyatakan bahwa komunikasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku
pelayanan (Z).
c. Koefesien langsung sistem kontrol (X3) terhadap perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,279
menyatakan bahwa sistem kontrol (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perilaku pelayanan (Z).
Persamaan 2 :
Y = 0,219X1 + 0,129X2 + 0,184X3+ 0,255Z
Dari persamaan 2 dapat diinformasikan bahwa:
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a. Koefesien tidak langsung kepemimpinan (X1) terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar
0,219 menyatakan bahwa kepemimpinan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja organisasi (Y).
b. Koefesien tidak langsung komunikasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar 0,129
menyatakan bahwa komunikasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
organisasi (Y).
c. Koefesien tidak langsung sistem kontrol (X3) terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar 0,184
menyatakan bahwa sistem kontrol (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
organisasi (Y).
d. Koefesien tidak langsung perilaku pelayanan (Z) terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar
0,255 menyatakan bahwa perilaku pelayanan (Z) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja organisasi (Y).
e. Koefesien tidak langsung kepemimpinan (X1) terhadap kinerja organisasi (Y) melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,066 menyatakan bahwa kepemimpinan (X1) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi (Y) melalui perilaku pelayanan (Z).
f. Koefesien tidak langsung komunikasi (X2) terhadap kinerja organisasi (Y) melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,059 menyatakan bahwa komunikasi (X2) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi (Y) melalui perilaku pelayanan (Z).
g. Koefesien tidak langsung sistem kontrol (X3) terhadap kinerja organisasi (Y) melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 0,071 menyatakan bahwa sistem kontrol (X3) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi (Y) melalui perilaku pelayanan (Z).
Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh langsung
terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar 21,9% sedangkan pengaruh tidak langsung melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 28,5%, komunikasi (X2) memiliki pengaruh langsung
terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar 12,9% sedangkan pengaruh tidak langsung melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 18,8%, dan sistem kontrol (X3) memiliki pengaruh langsung
terhadap kinerja organisasi (Y) sebesar 18,4% sedangkan pengaruh tidak langsung melalui
perilaku pelayanan (Z) sebesar 25,5%. Variabel perilaku pelayanan (Z) memiliki pengaruh
sebagai variabel melalui (intervening). Rekapitulasi hasil analisis jalur antara kepemimpinan
(X1), komunikasi (X2), dan sistem kontrol (X3) terhadap kinerja organisasi (Y) melalui
perilaku pelayanan (Z) dapat divisualisasikan pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Jalur Kepemimpinan (X1), Komunikasi (X2), dan Sistem Kontrol
(X3) Terhadap Kinerja Organisasi (Y) Melalui Perilaku Pelayanan (Z)
Sumber : Data diolah peneliti Tahun 2017
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5.
Pembahasan
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5.1. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Perilaku Pelayanan
Variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur kepemimpinan
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel komunikasi dan
sistem kontrol maka kepemimpinan akan mengalami peningkatan terhadap perilaku pelayanan.
Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel kepemimpinan yang mempunyai
pengaruh dan signifikan terhadap perilaku pelayanan harus mendapat perhatian dari pimpinan
RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel kepemimpinan juga akan
mampu mendorong perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati
Husada Malang.
Berbagai pengertian tentang kepemimpinan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin
sebagai orang yang diharapkan memandu organisasi dan para individu di dalamnya ke arah
positif seharusnya memiliki kreativitas dalam mencapai tujuannya tanpa melihat apakah ide
atau cara yang digunakannya berbeda dari kebiasaan yang berjalan selama ini.
5.2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Perilaku Pelayanan
Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur komunikasi
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel kepemimpinan
dan sistem kontrol maka komunikasi akan mengalami peningkatan terhadap perilaku
pelayanan. Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel komunikasi yang
mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap perilaku pelayanan harus mendapat perhatian
dari pimpinan RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel komunikasi
juga akan mampu mendorong perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA
Melati Husada Malang. Komunikasi sebagai proses yang digunakan untuk mentransfer
informasi serta mempengaruhi dari satu pihak ke pihak lain. Dampak dari komunikasi adalah
bahwa mereka menjadi tahu akan misi dan visi dari perusahaan tempat mereka bekerja,
karyawan yang tahu dan memahami misi dari perusahaan.
5.3. Pengaruh Sistem Kontrol Terhadap Perilaku Pelayanan
Variabel sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur sistem kontrol
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel kepemimpinan
dan komunikasi maka sistem kontrol akan mengalami peningkatan terhadap perilaku
pelayanan. Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel sistem kontrol yang
mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap perilaku pelayanan harus mendapat perhatian
dari pimpinan RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel sistem
kontrol juga akan mampu mendorong perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis
RSIA Melati Husada Malang.
Perilaku karyawan dipengaruhi oleh jenis atau bentuk sistem kontrol yang diterapkan
oleh organisasi. Dalam hasil penelitian mereka ditunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan
oleh sistem kontrol yang berdasarkan perilaku selain bahwa karyawan akan memiliki
komitmen yang lebih tinggi pada organisasi, mereka juga akan semakin besar perhatiannya
dalam memberikan pelayanan pada konsumen seperti yang diinginkan oleh organisasi.
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5.4. Pengaruh Perilaku Pelayanan Terhadap Kinerja Organisasi
Variabel perilaku pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
organisasi petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur
perilaku pelayanan bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan
variabel kepemimpinan, komunikasi dan sistme kontrol maka perilaku pelayanan akan
mengalami peningkatan terhadap kinerja organisasi. Jadi dalam penelitian ini, dapat di
justifikasi bahwa variabel perilaku pelayanan yang mempunyai pengaruh dan signifikan
terhadap kinerja organisasi harus mendapat perhatian dari pimpinan RSIA Melati Husada
Malang. Dikatakan demikian karena variabel perilaku pelayanan juga akan mampu
mendorong kinerja organisasi petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
Pemberian pelayanan yang berkualitas pada pelanggan akan memungkinkan perusahaan
mempertahankan atau bahkan meningkatkan transaksi dengan pelanggan lama, yang mana ini
juga berarti berkurangnya kemungkinan hilang atau berpindah loyalitas pelanggan lama ke
organisasi lain. Oleh karena itu menjadi wajar apabila beberapa penelitian terdahulu secara
konsisten menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas ditemukan akan menghasilkan
kinerja keuangan yang lebih tinggi.
5.5. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi
Variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur kepemimpinan
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel komunikasi dan
sistem kontrol maka kepemimpinan akan mengalami peningkatan terhadap kinerja organisasi.
Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel kepemimpinan yang mempunyai
pengaruh dan signifikan terhadap kinerja organisasi harus mendapat perhatian dari pimpinan
RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel kepemimpinan juga akan
mampu mendorong kinerja organisasi petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada
Malang.
Hubungan pemimpin dengan anggota berkaitan dengan derajat kualitas emosi dari
hubungan tersebut, yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan anggota terhadap
pemimpinnya. Semakin yakin dan percaya anggota kepada pemimpinnya, semakin efektif
kelompok dalam mencapai tujuannya.
5.6. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Organisasi
Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur komunikasi
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel kepemimpinan
dan sistem kontrol maka komunikasi akan mengalami peningkatan terhadap kinerja organisasi.
Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel komunikasi yang mempunyai
pengaruh dan signifikan terhadap kinerja organisasi harus mendapat perhatian dari pimpinan
RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel komunikasi juga akan
mampu mendorong kinerja organisasi petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada
Malang.
5.7. Pengaruh Sistem Kontrol Terhadap Kinerja Organisasi
Variabel sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi
petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang. Analisis jalur sistem kontrol
73

Dyah Sawitri
Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Wiliarisa Prita Purwanti
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017
Kohar Adi Setia
bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel kepemimpinan
dan komunikasi maka sistem kontrol akan mengalami peningkatan terhadap kinerja organisasi.
Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa variabel sistem kontrol yang mempunyai
pengaruh dan signifikan terhadap kinerja organisasi harus mendapat perhatian dari pimpinan
RSIA Melati Husada Malang. Dikatakan demikian karena variabel sistem kontrol juga akan
mampu mendorong kinerja organisasi petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada
Malang.
Sistem kontrol adalah suatu mekanisme baik formal maupun informal yang didesain
untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang pencapaian harapan output
yang diinginkan dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dan
perilaku yang diinginkan.
5.8. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Perilaku
Pelayanan
Variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineja organisasi
melalui perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
Analisis jalur kepemimpinan bernilai positif. Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi
bahwa variabel kepemimpinan yang mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kineja
organisasi melalui perilaku pelayanan harus mendapat perhatian dari pimpinan RSIA Melati
Husada Malang.
Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan dalam keberhasilan organisasi dalam
menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya
yang dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk
bekerjasama menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien.
5.9. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Perilaku Pelayanan
Variabel komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineja organisasi
melalui perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
Analisis jalur komunikasi bernilai positif. Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi bahwa
variabel komunikasi yang mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kineja organisasi
melalui perilaku pelayanan harus mendapat perhatian dari pimpinan RSIA Melati Husada
Malang.
Komunikasi adalah kunci untuk berhasil dalam implementasi atau penerapan dari upaya
pengembangan kualitas. Sebab komunikasi yang efektif yang terdiri dari pembicaraan, tulisan,
simbolisasi atau perilaku untuk mencapai sasaran yang diharapkan dengan cara-cara yang
dapat diterima dengan baik akan berdampak positif pada komitmen karyawan terhadap visi
atau mencapai visi-visi organisasi.
5.10. Pengaruh Sistem Kontrol Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Perilaku
Pelayanan
Variabel sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineja organisasi
melalui perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
Analisis jalur sistem kontrol bernilai positif. Jadi dalam penelitian ini, dapat di justifikasi
bahwa variabel sistem kontrol yang mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kineja
organisasi melalui perilaku pelayanan harus mendapat perhatian dari pimpinan RSIA Melati
Husada Malang.
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Hasil wawancara dengan beberapa tenaga kesehatan disimpulkan bahwa permasalahan
kepemimpinan di RSIA Melati Husada diataranya adalah kurangnya peran kepala RSIA
Melati Husada dalam memberikan motivasi, kepala RSIA Melati Husada yang otoriter, kepala
RSIA Melati Husada tidak mau menerima saran dan kritikan dari tenaga kesehatan serta
hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan dan kepala RSIA Melati Husada yang tidak
berlangsung dengan penuh keakraban. Hal tersebut mencerminkan kepemimpinan yang
diterapkan kepala RSIA Melati Husada belum berjalan efektif.
6.

Simpulan dan Saran

6.1

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1.

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
2. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
3. Sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pelayanan petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
4. Perilaku pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
5. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
6. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi petugas medis
maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
7. Sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi petugas
medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
8. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi melalui
perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang
9. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi melalui
perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
10. Sistem kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi melalui
perilaku pelayanan petugas medis maupun paramedis RSIA Melati Husada Malang.
6.2.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan
sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1.

2.

Pihak rumah sakit perlu meningkatkan frekuensi diskusinya mengingat para karyawan
ternyata memandang diskusi sebagai alternatif yang baik untuk mengemukakan
permasalahan atau kendala yang dihadapinya selama ini. Dengan adanya peningkatan
frekuensi diskusi terutama di luar jam kantor maka karyawan akan mempunyai saluran
untuk lebih bebas mengemukakan pendapatnya.
Sebaiknya pimpinan RSIA Melati Husada hendaknya memiliki kemampuan dalam
memberikan contoh dan mendorong karyawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat bagi kemajuan rumah sakit. Karyawan memandang bahwa seorang
pemimpinan bukanlah orang yang hanya pandai dalam membuat perencanaan saja tetapi
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lebih menitikberatkan pada kemampuannya untuk memberikan dorongan kepada
karyawan agar melakukan hal yang terbaik bagi kemajuan rumah sakit.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan kompenen lain dalam penelitian
selanjutnya, seperti variabel pelatihan.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel job satisfaction, job
performance, dan workplace environment terhadap employee turnover intention pada PT.ABC.
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT.ABC. Sampel didapat melalui metode purposive
sampling, dimana yang sesuai dengan kriteria berjumlah 76 data. Data yang didapat berasal dari data
primer yang di kumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert. Data dianalisis dengan program
SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 23 dengan menggunakan Regresi Sederhana dan
Regresi Linier Berganda. Berdasarkan uji hipotesis, hasil dari penelitian ini adalah job satisfaction, dan
job performance berpengaruh terhadap employee turnover intention secara individual. Sementara
workplace environment tidak berpengaruh terhadap employee turnover intention secara individual.
Keywords: Job Satisfaction, Job Performance, Workplace Environment and Employee Turnover
Intention
1.

Pendahuluan

Persaingan dalam dunia bisnis di era globalisasi sekarang ini semakin ketat, karena
didalamnya selalu terjadi kompetisi yang menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik. Perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam
perekonomian, Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang
kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian
menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Berdasarkan hasil Deloitte Millenial Survey (2016) menyatakan bahwa, selama lima
tahun kedepan jumlah pegawai yang memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi
berjumlah 66% dengan 27% pegawai memiliki keinginan untuk tetap berada dalam
organisasi, sedangkan sisanya sebanyak 7% memiliki keinginan untuk meninggalkan
organisasi pada waktu lebih dari lima tahun kedepan. Survei ini melibatkan 29 negara dengan
metode interview. Berdasarkan hasil survei, pegawai di Indonesia memiliki 62% keinginan
untuk meninggalkan perusahaan tempat mereka bekerja selama lima tahun kedepan.
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Tabel 1
Data Tingkat Turnover Negara hasil Hay Group Survey
Negara
Tingkat Turnover
India
Rusia
Indonesia
Brazil
US
China
UK
Sumber: Hay Group Survey Report (2013)

26.9%
26.8%
25.8%
24.4%
21.8%
21.3%
14.6%

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia memiliki tingkat turnover dengan presentase sebesar
25,8% menempati peringkat ke tiga negara dengan tingkat turnover karyawan tertinggi
dibanding negara Brazil, US, China, dan UK. Menurut Hay Group Survey, peringkat diatas
menggambarkan opini employee dari negara-negara yang disebutkan, yang mengidentifikasi
terhadap kepemimpinan, kesempatan peningkatan karir, otonomi, dukungan lingkungan kerja,
dan kompensasi yang memadai (Hay Group Survey, 2013)
Dari hasil Survei Gaji 2015 yang dilakukan oleh Mercer Talent Consulting &
Information Solution, perusahaan konsultan SDM global yang menjadi mitra SWA, tingkat
turnover talent dari seluruh industri masih tinggi yakni 8,4%, tertinggi terjadi di sektor
perbankan, yakni 16%. (Diakses di www.swa.co.id pada 29 Juni 2017)
Hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia terhadap industri perbankan di
Indonesia menyatakan tingginya angka turnover disebabkan permintaan akan sumber daya
manusia (SDM) di sektor ini masih tinggi, sementara pasokan yang tersedia minim. Survei
yang dilakukan PwC Indonesia tersebut menunjukkan SDM di industri perbankan sering
berpindah-pindah perusahaan. Sebanyak 54% responden pindah untuk tunjangan yang lebih
baik.
Sementara 37% responden menyatakan mencari tempat kerja lain untuk peningkatan
karir. Hasil riset itu juga menunjukkan sebanyak 4% responden berpindah bank karena ingin
tantangan, sementara 4% lainnya berpindah kantor karena tidak puas dengan gaya
kepemimpinan atasannya (Diakses di www.financialbisnis.com pada 4 Januari 2018).
Menurut Harnoto (2002:2): Turnover intentions ditandai oleh berbagai hal yang
menyangkut perilaku karyawan, antara lain: absensi yang meningkat, mulai malas kerja,
naiknya keberanian untuk melanggar tata tertib kerja, keberanian untuk menentang atau protes
kepada atasan, maupun keseriusan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab karyawan
yang sangat berbeda dari biasanya. Indikasi-indikasi tersebut bisa digunakan sebagai acuan
untuk memprediksikan turnover intentions karyawan dalam sebuah perusahaan (Harnoto
2002, 2).
Turnover intention yang tinggi dapat menyita perhatian perusahaan sebab dapat
menganggu kegiatan perusahaan, dan melambungkan biaya seperti rekrutmen, wawancara,
tes, tunjangan hari raya. Lebih tinggi turnover intention pada perusahaan maka lebih sering
perusahaan mengalami pergantian atau perputaran karyawan, dan biaya-biaya yang
dikeluarkan perusahaan jauh lebih besar lagi. Turnover intention yang rendah dapat
memperkecil perputaran karyawan serta biaya-biaya yang dikeluarkan (Dubas dan Nijhawan,
2007)
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bajwa, et al. (2014) dengan judul Employee
Turnover Intention in services sector of Pakistan, disimpulkan bahwa terdapat hubungan
positif yang signifikan antara job satisfaction, job performance dan workplace environment
terhadap employee turnover intention.
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang
berjudul
“Employee Turnover Intention in services sector of Pakistan” oleh Bajwa et al. di tahun 2014.
Adapun perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada
penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah pegawai sektor jasa di Pakistan,
sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah pegawai tetap yang bekerja di PT.
ABC.
Penilitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah job satisfaction, job
performance, dan workplace environment berpengaruh terhadap employee turnover inetention
pada PT. ABC.
2.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Job Satisfaction
Menurut Vecchio dalam Hamali (2017) menyebutkan bahwa, job satisfaction sebagai
pemikiran, perasaan, dan kecenderungan tindakan seseorang yang merupakan sikap terhadap
pekerjaan. Menurut Robbins dan Judge (2015,102) Job satisfaction di deskripsikan sebagai
perasaan positif tentang suatu pekerjaan, sebagai hasil dari evaluasi karakteristik itu sendiri.
Daft (2012, 286) menyatakan bahwa, “job satisfaction merupakan sikap positif terhadap
pekerjaan”.
2.2. Job Performance
Menurut Fahmi (2013) menyatakan bahwa job performance adalah hasil yang diperoleh
oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented
yang dihasilkan selama satu periode waktu. Ferrell, et al (2015, 198) menyatakan bahwa “job
performance is considered to be a function of ability and motivation”. Colquitt, et al (2015,
584) menyatakan bahwa “job performance is employee behaviours that contribute either
positively or negatively to the accomplishment of organizational goals.” Notoatmodjo (2015,
124) menyebutkan bahwa, job performance adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan atau
penampilan kerja seorang karyawan yang diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil
kegiatan dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan rasa percaya diri.
2.3. Workplace Environment
Menurut Sedarmayati (2011) mendefinisikan bahwa “workplace environment 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 .” Damayanti (2014) menyatakan bahwa, workplace environment
merupakan keadaan sekeliling tempat bekerja di luar maupun di dalam lingkungan suatu
organisasi yang di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi.
Menurut Kasmir (2016, 192) menyatakan bahwa workplace environment merupakan suasana
atau kondisi disekitar lokasi tempat bekerja. Workplace environment dapat berupa ruangan,
layout, sarana, dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja.
2.4. Employee Turnover Inetention
Menurut Wirawan (2015, 629) menyatakan bahwa “employee turnover intention adalah
pegawai berhenti dari satu perusahaan atau organisasi dan pindah kerja ke perusahaan atau
organisasi lainnya dengan alasan tertentu.” Menurut Bajwa, et al. (2014, 165) menyatakan
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bahwa “employee turnover intention is the quitting of the any employee from the organization
willingly is called as employee turnover intention.”Paramita (2013) mengenai employee
turnover intention: Employee turnover intention sebagai keinginan seseorang untuk pindah
dan mencari alternatif tempat pekerjaan yang lain.
3.

Kerangka Konseptual Penelitian

Job Satisfaction
(X1)
Job Performance
(X2)

Employee Turnover
Intention
(Y)

Workplace
Environment
(X3)
3.1. Hipotesis
H1 : Terdapat pengaruh Job satisfacton terhadap Employee Turnover Intention pada PT.
ABC
H2 : Terdapat pengaruh Job Performance terhadap Employee Turnover Intention pada
PTABC
H3: Terdapat pengaruh workplace Environment terhadap Employee Turnover Intention pada
PT. ABC
4.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian bersifat deskriptif dan kausalitas.
Menurut Sugiyono (2014, 53) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Selain itu mengenai
penelitian kausalitas, Sugiyono (2014, 56) bahwa hubungan kausal adalah hubungan yang
bersifat sebab-akibat yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel
independen dan variabel dependen.
Objek dalam penelitian ini adalah PT. ABC, Menurut Sugiyono (2014, 115) populasi
merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di PT. ABC
sejumlah 105 orang, yang terdiri dari 76 orang pegawai tetap dan sisanya 29 orang pegawai
tidak tetap. Menurut Sugiyono (2014, 116) dijelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah karyawan tetap yang bekerja di PT. ABC sejumlah 76 orang.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah nonprobability
sampling yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014, 117) non-probability sampling
merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan
81

Setia Tjahyanti
Ranti Noviannisa Purnomo

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017

yang sama bagi semua anggota populasi untuk dijadikan sampel. Purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (2014, 122). Pertimbangan itu ialah
mengambil karyawan tetap sebagai sampel. Karakteristik karyawan tetap pada PT. ABC
yaitu: (a) Telah bekerja minimal satu tahun, (b) Pendidikan terakhir minimal D3, (c) Umur
lebih dari 20 tahun.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono
(2014, 13) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada penelitian ini, skala yang digunakan
dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.
Tabel 2
Penjabaran Variabel, Butir Kuesioner dan Skala Pengukuran
Variabel Independen
Job Satisfaction (X1)

Job Performance (X2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indikator
Mengakomodasi kehidupan pribadi
Organisasi yang terstruktur
Peran pimpinan organisasi
Menjaga Jalannya Institusi
Komitmen
Tujuan yang terukur

1. Unggul dari rekan kerja
2. Percaya Diri
3. Kinerja antar organisasi

Skala
Likert

Likert

Likert
Workplace Environment (X3) 1. Ruang kerja
2. Pengaturan ruang kerja
3. Perlengkapan kantor
4. Suhu udara
5. Ukuran ruang kerja
6. Waktu yang tenang
Variabel Dependen
Indikator
Skala
Employee Turnover Intention 1. Berpikir untuk keluar
Likert
(Y)
2. Menginginkan pekerjaan
baru
3. Mencari pekerjaan lainnya
4. Mengganti pekerjaan
Sumber: Jurnal Bajwa et al.( 2014) yang berjudul “Employee Turnover Intention in services
sector of Pakistan
5.

Hasil dan Penelitian

Berikut ini adalah karakteristik responden yang diperoleh berdasarkan sampel sebanyak
76 responden. Karakteristik responden yang diperoleh meliputi data demografik responden
seperti jenis kelamin, usia, lama bekerja dan pendidikan terakhir.
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Tabel 3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Pria
31
40,8
40,8
40,8
Valid Wanita
45
59,2
59,2
100,0
Total
76
100,0
100,0
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin wanita
lebih banyak dari jumlah responden berjenis kelamin pria. Total jumlah responden wanita
sebanyak 45 orang atau 59,2%, dan jumlah responden pria sebanyak 31 orang atau 40,8%.
Tabel 4
Karakteristik Responden berdasarkan Usia
Frequency Percent
Valid
Cumulative Percent
Percent
21 - 30 tahun
56
73,7
73,7
73,7
31 - 40 tahun
19
25,0
25,0
98,7
Valid
41 - 50 tahun
1
1,3
1,3
100,0
Total
76
100,0
100,0
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 4 tersebut, peneliti melihat bahwa usia responden terbanyak terdapat
pada rentang 21 - 30 tahun yaitu sebanyak 56 orang atau 73,7%, kemudian responden dengan
usia 31 - 40 tahun yaitu sebanyak 19 orang atau 25%, kemudian usia 41- 50 tahun sebanyak 1
orang atau 1,3%.
Tabel 5
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
1 tahun - 5 tahun
6
7,9
7,9
7,9
6 tahun - 10 tahun
41
53,9
53,9
61,8
Valid 11 tahun - 15 tahun
25
32,9
32,9
94,7
>15 tahun
4
5,3
5,3
100,0
Total
76
100,0
100,0
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa mayoritas lama bekerja responden terletak pada
rentang 6 tahun – 10 tahun yaitu sebanyak 41 orang atau 53,9%. Kemudian, pada rentang
lama bekerja 1 tahun – 6 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau 7,9% . Pada rentang lama bekerja
11 tahun – 15 tahun yaitu sebanyak 25 orang atau 32,9%. Dan pada rentang lama bekerja >15
tahun sebanyak 4 orang atau 5,3%.
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Tabel 6
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
D3
3
3,9
3,9
3,9
S1
68
89,5
89,5
93,4
Valid S2
4
5,3
5,3
98,7
S3
1
1,3
1,3
100,0
76
100,0
100,0
Total
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir
S1 sebanyak 68 orang atau 89,5% dan paling sedikit adalah responden yang memiliki
pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 orang atau 1,3%. Kemudian responden yang memiliki
pendidikan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau 3,9%, dan responden yang memiliki
pendidikan terakhir S2 sebanyak 4 orang atau 5,3%.
Uji Validitas digunakan untuk melihat apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner
dapat menjawab apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Uji Validitas dapat dilakukan dengan
membandingkan hasil r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka butir pertanyaan
tersebut valid, sedangkan jika r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
pada signifikansi 5%.
Tabel 7
Hasil Uji Validitas Job Satisfaction (X 1)
Variabel
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel
Hasil
Job
X1-1
0,722
0,2257
Valid
Satisfaction
X1-2
0,664
0,2257
Valid
X1-3
0,534
0,2257
Valid
X1-4
0,557
0,2257
Valid
X1-5
0,704
0,2257
Valid
X1-6
0,676
0,2257
Valid
Sumber: Output SPSS
Tabel 8
Hasil Uji Validitas Job Performance (X 2)
Variabel
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel
Job
X2-1
0,658
0,2257
Performance
X2-2
0,665
0,2257
X2-3
0.531
0,2257
Sumber: Output SPSS

Hasil
Valid
Valid
Valid
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Tabel 9
Hasil Uji Validitas Workplace Environment (X 3 )
Variabel
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel
Workplace
X3-1
0,736
0,2257
Environment
X3-2
0,644
0,2257
X3-3
0,687
0,2257
X3-4
0,604
0,2257
X3-5
0,715
0,2257
X3-6
0,720
0,2257
Sumber: Output SPSS
Tabel 10
Hasil Uji Validitas Employee Turnover Intention(Y)
Variabel
Item Pertanyaan
r hitung
r tabel
Y-1
0,762
0,2257
Employee
Turnover
Y-2
0,619
0,2257
Intention
Y-3
0,554
0,2257
Y-4
0,652
0,2257
Sumber: Output SPSS

Hasil
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel di atas, diketahui semua variabel independen yaitu job satisfaction,
job performance dan workplace environment serta variabel dependen yaitu employee turnover
inetntion memiliki R positif dan memiliki nilai di atas R tabel, sehingga dapat disimpulkan
bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah valid.
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil data kita teliti dari instrumen
penelitian telah konsisten dari waktu ke waktu. Jika instrumen yang digunakan mengukur
objek yang sama, maka harus menghasilkan data yang sama. Di dalam penelitian ini, metode
untuk melakukan uji reabilitas adalah dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Jika
nilai uji reabilitas Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7 dapat dikatakan instrumen tersebut
reliabel.
Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Jumlah Pertanyaan Cronbach’s Alpha
Hasil
X1
6
0,854
Reliabel
X2
3
0,779
Reliabel
X3
6
0,878
Reliabel
Y
4
0,821
Reliabel
Sumber: Output SPSS
Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa indikator variabel job satisfaction, job
performance, workplace environment, dan employee turnover intention mempunyai nilai
Cronbach alpha > 0,70. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini adalah
reliabel, yang berarti pertanyaan dalam penelitian ini menghasilkan jawaban yang konsisten
dari waktu ke waktu dan setiap pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.
Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan metode grafik dan metode statistik.
Pengujian metode grafik dilakukan dengan melihat Normal Probability Plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual
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normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
diagonalnya.

Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas P-Plot
Sumber : Output SPSS
Pada gambar 1 dapat diketahui bahwa data penyebaran di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi
normal.
Metode kedua untuk uji normalitas yaitu metode non-grafik yang dilakukan dengan cara
menganalisa nilai kolmogorov-smirnov.
Tabel 12
Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov
Asymp. Sig
Alpha
Keterangan
0,919
0,05
Normal
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel 12 hasil uji normalitas non grafik menunjukan bahwa nilai asymp. sig
sebesar 0,919 lebih besar dari alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data
berdistribusi normal.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat dua atau lebih variabel independen
dalam model regresi berganda sangat berkorelasi, maka terjadi multikolinearitas. Untuk
melihat apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance
Inflation Factor).
Tabel 13
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity
Statistic
Model
Keterangan
Tolerance VIF
Job Satisfaction
0,825
1,212
Tidak terjadi multikolinearitas
Job Performance
0,556
1,799
Tidak terjadi multikolinearitas
Workplace Environment
0,625
1,6
Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber: Output SPSS
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Berdasarkan tabel 13 diatas memperlihatkan hasil yang diperoleh Job Satisfaction, Job
Performance dan Workplace Environment memiliki tolerance di atas 0,1 dan VIF dibawah
10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode yang satu (periode t) dengan
periode sebelumnya (periode t-1). Dengan melihat Durbin-Watson, maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai terjadinya atau tidak terjadinya korelasi.
Tabel 14
Hasil Uji Durbin-Watson
Durbin-Watson
1,953
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,953
berada diantara nilai DU (1,7104) dan nilai 4-DU (2,2896), hal ini menunjukkan bahwa tidak
terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya) yang berarti tidak ada autokorelasi sehingga data baik
digunakan dalam model regresi.
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi
terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varians antara satu pengamatan dengan pengamatan
yang lain. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode grafik
dengan mengunakan Scatter Plot dan metode non grafik dengan menggunakan uji Glejser.
Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik dilakukan dengan
mengamati grafik Scatter Plot. Jika data menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu
y maka data tidak terjadi heteroskedastisitas dan data baik digunakan dalam model regresi.
Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan metode grafik

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS
Dari gambar 2 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak
membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar baik diatas maupun dibawah nol pada
87

Setia Tjahyanti
Ranti Noviannisa Purnomo

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017

sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model
regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi employee turnover intention
berdasarkan masukan variabel indipendenjob satisfaction, job performance, dan workplace
environment.
Tabel 15
Hasil Uji Glejser
Model
Sig.
Alpha
Keterangan
Job Satisfaction
0,311
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
Job Performance
0,288
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
Workplace Environment 0,844
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan tabel 15, terlihat bahwa nilai sig variabel job satisfaction sebesar 0,311,
nilai sig job performance sebesar 0,288 dan nilai sig workplace environment sebesar 0,844.
Ketiga variable tersebut memiliki nilai sig. yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti tidak adanya kesamaan varians pada
variabel tersebut.
5.1. Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 16
Coefficients
Variabel Job Satisfaction (X1), Job Performance (X2), dan Workplace Environment (X3)
Terhadap Employee Turnover Intention (Y)
Model
Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)
24,503
Job_Satisfaction (X1)
-0,354
Job_Performance (X2)
-0,399
Workplace_Environment (X3)
-0,147
a. Dependent Variable: Employee_Turnover_intention
Sumber: Output SPSS
Persamaan regresi pada tabel di atas adalah sebagai berikut:
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3 + e
Y = 24,503 – 0,354 – 0,399 – 0,147 + e
Dimana:
Y = Employee Turnover Intention
b0 = Konstanta
X1 = Job Satisfaction
X2 = Job Performance
X3 = Workplace Environment
e
= Error
5.2. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dengan uji t digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel
independen terhadap dependen. Uji t dilakukan dengan cara menganalisis nilai t hitung yang
dibandingkan dengan t tabel dan juga nilai sig yang dibandingkan dengan alpha 5%
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Hasil perhitungan uji t pada variabel job satsifaction, menunjukan nilai t hitung untuk
variabel job satisfaction sebesar -4,144 dan diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel,
yaitu -4,144 > -1,993 dan nilai signifikan lebih kecil dari alpha, yaitu 0,000 > 0,05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara job satisfaction dengan employee turnover
intention pada PT. ABC.
Hasil perhitungan uji t pada variabel job performance, menunjukan nilai t hitung untuk
variabel job performance sebesar -3,597 dan diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel,
yaitu -3,597 > -1,993 dan nilai signifikan lebih kecil dari alpha, yaitu 0,001 < 0,05 , sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat antara job performance dengan employee turnover
intention pada PT. ABC.
Hasil perhitungan uji t pada variabel workplace environment, menunjukan t hitung
untuk variabel workplace environment sebesar -1,824 dan diketahui bahwa t hitung lebih kecil
dari t tabel, yaitu -1,824 < -1,993 dan nilai signifikan lebih besar dari alpha, yaitu 0,072
>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang antara workplace
environment dengan employee turover inetntion pada PT. ABC.
6.

Penutup

6.1. Kesimpulan
Setelah pengumpulan data dilakukan dan dari hasil data tersebut dilakukan pengolahan
data dan penganalisisan data, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.
2.
3.

Uji Hipotesis Pertama
Ho1 ditolak. Terdapat pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Turnover Intention
di PT. ABC.
Uji Hipotsis Kedua
Ho2 ditolak. Terdapat pengaruh Job Performance terhadap Employee Turnover Intention
di PT. ABC.
Uji Hipotesis Ketiga
Ho3 diterima. Tidak terdapat pengaruh Workplace Environment terhadap Employee
Turnover Intention di PT. ABC.

6.2. Keterbatasan
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel yang diteliti hanya mencakup Job Satisfaction, Job Performance, Workplace
Environment, dan Employee Turnover Intention.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di PT. ABC karena keterbatasan waktu dan biaya.
6.3. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisa dari pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang telah
dilakukan dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk memberikan saran dan masukan yang
mungkin dapat berguna bagi pihak perusahaan maupun peneliti yang ingin melakukan
pengembangan serupa sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan:
Peneliti menyarankan agar perusahaan lebih memperhatikan variabel workplace
environment dikarenakan dalam penelitian, variabel workplace environment tidak
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berpengaruh terhadap variabel employee turnover intention. Faktor yang meliputi
workplace environment seperti ruang kerja, pengaturan ruang kerja, perlengkapan
kantor, suhu udara, ukuran ruang kerja, waktu yang tenang. Workplace environment
dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun
workplace environment tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan,
namun workplace environment mempunyai pengaruh langsung terhadap para
karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Workplace environment yang
memusatkan bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya workplace
environment yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja. Perusahaan juga
harus senantiasa memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi variabel
employee turnover intention seperti ekonomi, beban kerja, kecocokan pegawai,
ketidakcocokan antara pekerjaan dengan pegawai, karier dan kepuasaan kerja. Jika
turnover intention dalam perusahaan itu rendah maka akan membawa banyak manfaat
bagi perusahaan, seperti: perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya – biaya
perekrutan, pelatihan, dan lain lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
Teknik pengumpulan data bisa ditambah dengan metode wawancara agar hasil
penelitian lebih representative dalam mewakili objek penelitian. Selain itu, variabel
independen yang dapat digunakan dalam penelitian ini sangat sedikit yakni tiga
variabel maka diharapkan, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang
berkaitan dengan employee turnover intention sehingga dapat memberikan hasil yang
lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi employee turnover intention.
Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan objek penelitian
berbeda dengan peneliti yang sudah dilakukan saat ini dan diharapkan menggunakan
sampel yang lebih besar. Sehingga, hasil penelitian dapat lebih menggeneralisasi
populasi.
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Abstract
The purpose of this study to investigate the factor that influence Market Price of Share
in Manufacture companies. The second objective is to identify influence independent variable
to dependent variable.
Data for this study is the financial ratios calculated from the financial statement of
Manufacture in Indonesia Stock Exchange over the five year period 2010 until 2014. The
number of sample with purposive sampling method are 8 company as part of 119
Manufacture company. This study also measured by multiple linear regression method with
software E-views 7.2.
The result show that there is significant relationship between Dividend per Share,
Earnings per Share, and Book Value also there is not a significant relationship between
Dividend Payout Ratio, Return on Networth, Price Earnings Ratio and Size with Market Price
of Share.
Keyword: Market Price of Share, Dividend per Share, Earnings per Share, Book Value,
Dividend Payout Ratio, Return on Networth, Price Earnings Ratio, and Size
1.

Pendahuluan

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar modal menjadi
salah satu sumber kemajuan ekonomi. Bagi perusahaan yang ingin berkembang dan dapat
bertahan, perusahaan harus mampu terus mempertahankan dan meningkatkan modal untuk
usahanya. Modal perusahaan sendiri dapat berasal dari dalam dan dari luar perusahaan. Salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan modal adalah dengan melakukan
penjualan saham di pasar modal. Di pasar modal ini akan memberikan kesempatan pada pihak
yang memiliki dana untuk menginvestasikan dananya pada pihak yang membutuhkan dana
untuk usahanya. Harga saham diperlukan oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai alat yang
menjadi indikator didalam melihat berhasil atau tidaknya pengelolaan suatu perusahaan.
Investor akan merasa puas dengan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan
keuntungan. Sehingga investor tersebut akan terus menginvestasikan uangnya pada
perusahaan. Dengan ingin terus berinvestasi dapat meningkatkan permintaan akan saham
suatu perusahaan di pasar modal yang akan membuat harga saham menjadi naik.” Harga pasar
saham akan cenderung naik apabila permintaan akan suatu saham sedang tinggi. Sebaliknya,
apabila harga pasar saham menjadi turun terjadi karena permintaan pun rendah.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan Sektor Manufaktur di Indonesia
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Alasan pemilihan
objek dilihat dari Closing Price dan Volume Trading dengan mengklasifikasikan 3 industry
yaitu sektor utama, manufaktur, dan jasa. Setelah melihat Closing Price dan Volume Trading,
dilakukan pemilihan sub sektor pada setiap sektor yang terdapat didalam Manufaktur yaitu
Basic Industry, Miscellaneous Industry, dan Consumer Goods. Dari setiap sub sektor melihat
Sales tertinggi yang terdapat pada sektor-sektor tersebut untuk mendapatkan perusahaan92
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perusahaan yang akan dijadikan sample. Berikut grafik Closing Price, Volume Trading dan
Sales tiap sektor yang ada di dalam Manufaktur.

Gambar 1 Closing Price
Sumber: IDX HIGHLIGHTS (data setelah diolah)

Gambar 2 Volume Trading (In million Shares)
Sumber: IDX Factbook (data setelah diolah)
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Gambar 3 Sales Basic Industry and Chemicals
Sumber: IDX Factbook (data setelah diolah)

Gambar 4 Sales Miscellaneous Industry
Sumber: IDX Factbook (data setelah diolah)
Dari grafik-grafik diatas, setelah melihat Closing Price maka di pilih sektor Manufaktur
karena memiliki nilai yang selalu meningkat dari tahun 2011-2014 dibanding dengan 2 sektor
lainnya. Setelah melihat Closing Price, kemudian melihat besarnya Volume Trading. Sektor
Manufaktur memang berada di paling bawah. Namun dilihat dari peningkatannya, sektor
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Manufaktur terus meningkat di tahun 2012-2014. Didalamnya mengambil sub sektor
berdasarkan Sales tertinggi dan yang selalu meningkat dari tahun 2011-2014. Maka diperoleh
sub sektor Cement dari Basic Industry, sub sektor Automotive & Components dari
Miscellaneous Industry dan terakhir Tobacco Manufactures dari Consumer Goods Industry.
Closing Price, Volume Trading dan Sales dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk
memperkirakan harga saham pasar yang akan datang. Investor dapat melihat Closing Price
untuk dijadikan sebagai perbandingan kuatnya harga saham pasar perusahaan, Volume
Trading untuk melihat banyaknya volume saham yang diperdagangkan. Tingginya angka
perdagangan saham menunjukkan banyaknya permintaan akan saham yang berdampak pada
harga saham dan Sales merupakan kinerja perusahaan yang dapat menarik investor untuk
tetap berinvestasi yang akan berpengaruh kepada harga saham pasar. Karena Sales yang tinggi
dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi pula yang akan menyenangkan investor.
Dividend Per Share pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al.
(2015) dan Sharma (2011) variabel Dividend Per Share berpengaruh positif terhadap Market
Price of Share. Earnings Per Share pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak
berpengaruh terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh
Sharma (2011) dan Malhotra dan Tandon (2013) variabel Earnings Per Share berpengaruh
positif terhadap Market Price of Share. Book Value pada penelitian Challa dan Challam (2015)
berpengaruh positif terhadap Market Price of Share, pada kenyataannya variabel Book Value
tidak selalu berpengaruh terhadap Market Price of Share. Dividend Payout Ratio pada
penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh terhadap Market Price of Share,
sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Al-Shubiri (2010) variabel Dividend Payout
Ratio berpengaruh positif terhadap Market Price of Share. Return On Networth pada
penelitian Challa dan Challam (2015) berpengaruh positif terhadap Market Price of Share,
sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Darnita (2012) variabel Return On Networth
tidak berpengaruh terhadap Market Price of Share. Price Earnings Ratio pada penelitian
Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh terhadap Market Price of Share, sedangkan
pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al. (2015) dan Malhotra dan Tandon (2013)
variabel Price Earnings Ratio berpengaruh positif terhadap Market Price of Share. Size pada
penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh terhadap Market Price of Share,
sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al. (2015) dan Almumani (2014)
variabel Size berpengaruh positif terhadap Market Price of Share. Berdasarkan uraian di atas,
menunjukkan adanya ketidaksamaan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dan
kenyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Market Price of Share.
1.1. Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh Dividend per Share terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh Earnings per Share terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh Book Value terhadap Market Price of Share pada perusahaan
sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh Dividend Payout ratio terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
5. Apakah terdapat pengaruh Return on Networth terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
6. Apakah terdapat pengaruh Price Earnings Ratio terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
95

Tita Deitiana
Renata Chrisela

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017

7. Apakah terdapat pengaruh Size terhadap Market Price of Share pada perusahaan sektor
Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014?
1.2. Tujuan Penelitian
1. Untuk menguji pengaruh Dividend per Share terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2. Untuk menguji pengaruh Earnings per Share terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
3. Untuk menguji pengaruh Book Value terhadap Market Price of Share pada perusahaan
sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
4. Untuk menguji pengaruh Dividend Payout ratio terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
5. Untuk menguji pengaruh Return on Networth terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
6. Untuk menguji pengaruh Price Earnings Ratio terhadap Market Price of Share pada
perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
7. Untuk menguji pengaruh Size terhadap Market Price of Share pada perusahaan sektor
Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.
2.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Signaling Theory
Apapun informasi yang terjadi dari kondisi suatu perusahaan adalah selalu memberikan
efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Menurut
Modigliani dan Miller dalam Brigham et al. (2014, 578) menyatakan “Managers in fact often
have better information then outside investors.” Dapat disimpulkan bahwa terjadinya
asimetris informasi karena pihak manajer mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan
pihak eksternal. Untuk mengurangi terjadinya simetris informasi maka perusahaan harus
memberikan informasi secara terbuka. Menurut Modigliani dan Miller (Ali, 2010) “The
information content inherent in a dividend announcement would cause the shareholders to
react to the announcement and thus influence the company share prices.” Maksudnya adalah
pengumuman dividend yang merupakan informasi juga akan berpengaruh pada harga saham
perusahaan. Jika pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan mengandung nilai positif,
maka diharapkan pasar akan bereaksi saat itu juga pada saat pengumuman diterima oleh pasar.
Reaksi pasar dapat dilihat dari perubahan harga saham saat pengumuman dikeluarkan dan
para pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut. Jika investor menganggap
pengumuman tersebut baik (good news) akan merubah harga saham yaitu harga saham akan
meningkat dan begitu juga sebaliknya saat pengumuman buruk (bad news) maka akan
berdampak pada harga saham yang menurun.
2.2. Market Price of Share
Menurut Challa dan Chalam (2015) Market Price of Share: The market price of the
share is mainly determined by the forces of demand and supply of a particular security in the
market. The market price reflects the collective wisdom and knowledge of the market.
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2.3. Dividend per Share
Menurut Gitman dan Zutter (2012, 61) Dividend per share is the dollar amount of cash
distributed during the period on behalf of each outstanding share of common stock.
Dividend Per Share pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al.
(2015) dan Sharma (2011) variabel Dividend Per Share berpengaruh positif terhadap Market
Price of Share.
Ha1:Terdapat pengaruh Dividend per Share terhadap Market Price of Share
2.4. Earnings per Share
Menurut Gitman dan Zutter (2012, 81) Earnings per share is generally interest to
present or prospective stockholders and management. Earnings per share represent the
number of dollars earned during the period on behalf of each outstanding share of common
stock.
Earnings Per Share pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharma (2011)
dan Malhotra dan Tandon (2013) variabel Earnings Per Share berpengaruh positif terhadap
Market Price of Share.
Ha2:Terdapat pengaruh Earnings per Share terhadap Market Price of Share
2.5. Book Value
Menurut Challa dan Chalam (2015) Book Value: It is also known as net asset value per
share because it measures the amount of assets, which the corporation has on behalf of each
equity share. BV shows the investmen per share made in the business by the shareholders.
Book Value pada penelitian Challa dan Challam (2015) berpengaruh positif terhadap
Market Price of Share, pada kenyataannya variabel Book Value tidak selalu berpengaruh
terhadap Market Price of Share.
Ha3:Terdapat pengaruh Book Value terhadap Market Price of Share
2.6. Dividend Payout Ratio
Menurut Gitman and Zutter (2012, 577) dividend payout ratio: Indicates the percentage
of each dollar earned that a firm distribute to owners in the form of cash.
Dividend Payout Ratio pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Al-Shubiri
(2010) variabel Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap Market Price of Share.
Ha4:Terdapat pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Market Price of Share
2.7. Return on Networth (Return On Equity)
Menurut Arifin (2007, 70) Return On NetWorth adalah “Digunakan untuk mengukur
kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen
dan saham biasa.”
Return On Networth pada penelitian Challa dan Challam (2015) berpengaruh positif
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Darnita (2012)
variabel Return On Networth tidak berpengaruh terhadap Market Price of Share.
Ha5:Terdapat pengaruh Return On Networth terhadap Market Price of Share
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2.8. Price Earnings Ratio
Menurut Gitman and Zutter (2012, 82) Price to Earnings Ratio is commonly used to
assets the owner’s appraisal of share value. The Price to Earnings Ratio measures the
amount that investors are willing to pay each dollar of a firm’s earnings.
Price Earnings Ratio pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh
terhadap Market Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al.
(2015) dan Malhotra dan Tandon (2013) variabel Price Earnings Ratio berpengaruh positif
terhadap Market Price of Share.
Ha6:Terdapat pengaruh Price Earnings Ratio terhadap Market Price of Share
2.9

Size

Menurut Riyanto (2001, 313) Size atau ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya
perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai total aktiva.
Size pada penelitian Challa dan Challam (2015) tidak berpengaruh terhadap Market
Price of Share, sedangkan pada peneltian yang dilakukan oleh Sharif et al. (2015) dan
Almumani (2014) variabel Size berpengaruh positif terhadap Market Price of Share.
Ha7:Terdapat pengaruh Size terhadap Market Price of Share
3.

Metodologi Penelitian

3.1. Metode Sampel dan Pengumpulan Data
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel, terdiri dari 8 perusahaan Manufaktur
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Pemilihan sampel dilakukan
dengan metode purposive sampling
3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Tabel 1 berikut menyajikan pengukuran variabel. Setelah seluruh data disusun menjadi
data panel, kemudian seluruh data diproses menggunakan E-Views 7.2.
Variabel
Market Price of Share
Dividend per Share
Earnings per Share
Book Value
Dividend Payout Ratio
Return On Networth
Price Earnings Ratio
Size
Sumber: Data diolah

Tabel 1 RumusVariabel
Indikator
MPS=
DPR=(Total amount of dividend paid to equity
shareholders)/(Number of equity shares outstanding)
EPS=(Net
Profit
After
Tax
–
Preference
Dividend)/(Number of Equity Share Outstanding)
BV=(Equity
Share
Capital
+
Shareholders
Reserves)/(Total Number of Equity Share Outstanding)
DPR=

Dividend per Share
Earnings per Share

x 㜷㜷

RONW=(Net Profit After Tax)/(Shareholders Capital +
Retained Earnings)
PER=(Market price of share)/(Earnings per share)
Size=log total sales
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3.3. Data
Model regresi penelitian ini, sebagai berikut:
ŷit = b0 + b1X1it + b2X2it + b3X3it + b4X4it + b5X5it + b6X6it+ b7X7it +εit
Market Price of Share = -b0 + b1DPS + b2EPS + b3BV – b4DPR + b5RONW + b6PER +
b7SIZE + εit
Deskripsi:
Market Price of Share (Variabel Dependen), b0= Konstanta atau intersep,
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7= Koefisien regresi untuk setiap variabel independen, DPS = Dividend
per Share, EPS = Earnings per Share, BV = Book Value, DPR = Dividend Payout Ratio,
RONW = Return On Networth, PER = Price Earnings Ratio, SIZE = Size, εit = error terms.
4.

Hasil

4.1. Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM)
Untuk memilih model mana yang tepat diantara REM atau FEM, peneliti menggunakan
Hausman Test. Hipotesis yang digunakan adalah:
H0 : Mengunakan Random Effect Model
Ha : Menggunakan Fixed Effect Model
Tabel 2 Hausman test
Effect Test
Cross-Section F
Cross-Section Chi-Square

Statistic
d.f.
4.332514 (7,25)
30.77584
7

Prob
0.0029
0.0000

Sumber: Eviews data diolah
Berdasarkan tabel diatas, nilai statistik Cross-section Chi-square statistic yaitu
30.77584 dan berdasarkan tabel nilai alpha Chi-Square 0.05 (d.f) 7 adalah 4.332. Hal ini
sesuai dengan nilai probabilitasnya yaitu 0.0001 < alpha (0.05) dengan kesimpulan H0
(hipotesis nol) ditolak. Sehingga model yang paling tepat digunakan dalam model panel
adalah Fixed Effect Model.
4.2. Analisis Data dan Model Fit (Uji F-Hitung)
H08: b1=b2=b3=b4=b5=b6=b7=0: Tidak terdapat pengaruh variabel Dividend Per
Share, Earnings Per Share, Book Value, Dividend Payout Ratio, Return On Networth, Price
Earnings Ratio, dan Size terhadap Market Price of Share secara simultan pada se ktor
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
Ha8: b1≠b2≠b3≠b4≠b5≠b5≠b6≠b7≠0: Terdapat pengaruh variabel Dividend Per Share,
Earnings Per Share, Book Value, Dividend Payout Ratio,Return On Networth, Price Earnings
Ratio, dan Size terhadap Market Price of Share secara simultan pada sektor Manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
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Perhitungan regresi variabel Dividend Per Share, Earnings Per Share, Book Value,
Dividend Payout Ratio, Return On Networth, Price Earnings Ratio, dan Size terhadap Market
Price of Share secara simultan pada sektor Manufaktur dapat dilhat pada tabel berikut:
Tabel 3 Koefesien Determinasi
R
R-squared
Adjusted R
Squared

0.988078
0.961984
0.94065

Sumber: eviews data diolah
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.98080783.
Artinya hubungan antara variabel Dividend Per Share, Earnings Per Share, Book Value,
Dividend Payout Ratio, Return On Networth, Price Earnings Ratio, dan Size terhadap Market
Price of Share positif dan sangat kuat karena diantara 0.80 – 0.999. Nilai dari Adjusted
Rsquared (Adj.R2) yang dilihat dari nilai Adjusted R-squared adalah 0.940695. Artinya
sebanyak 94.0695% dari variabel Market Price of Share dapat dijelaskan oleh seluruh
variabel independen penelitian (Dividend Per Share, Earnings Per Share, Book Value,
Dividend Payout Ratio, Return On Networth, Price Earnings Ratio, dan Size) dan sisanya
5.9305% sebesar dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.
Tabel 4 Model Fit
Coefficie
nt
Std Error
t-Stat
C
355405.6 131227.4 -2.708318
DPS
26.15724 4.021575 6.50423
EPS
1.129403 2.009902 0.561919
BV
0.250617 0.492109 0.509272
38819.34 8386.294 -4.628903
DPR
RONW 9734.705 3095.52 3.144772
PER
337.4162 61.23513 5.510174
SIZE
29298.29 10509.88 2.787691
Sumber Eviews data diolah
Variabl
e

Prob
0.0120
0.0000
0.5792
0.6150
0.0001
0.0043
0.0000
0.0100

Berikut persamaan regresi berganda berdasarkan Tabel 4:
ŷit = b0 + b1X1it + b2X2it + b3X3it + b4X4it + b5X5it + b6X6it + b7X7it +εit
Market Price of Share = -355405.6 + 26.15724DPS + 1.129403EPS + 0.250617BV
- 38819.34DPR + 9734.705RONW + 337.4162PER +
29298.29SIZE + εit
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Arti dari persamaan tersebut yaitu:
b0= -355405.6. Artinya jika nilai Dividend Per Share, Earnings Per Share, Book Value,
Dividend Payout Ratio, Return On Networth, Price Earnings Ratio, dan Size sama dengan 0,
maka nilai Market Price of Share sebesar -355405.6.
b1= 26.15724. Artinya jika nilai variabel Dividend Per Share naik 1 satuan, maka nilai
Market Price of Share akan naik sebesar 26.15724 satuan, dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai konstan.
b2= 1.129403. Artinya jika nilai variabel Earnings Per Share naik 1 satuan, maka nilai
Market Price of Share akan naik sebesar 1.129403 satuan, dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai konstan.
b3 = 0.250617. Artinya jika nilai variabel Book Value naik 1 satuan, maka nilai Market Price
of Share akan naik sebesar 0.250617 satuan,dengan asumsi variabel independen lainnya
bernilai konstan.
b4= -38819.34. Artinya jika nilai variabel Dividend Payout Ratio naik 1 satuan, maka nilai
Market Price of Share akan turun sebesar 38819.34 satuan, dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai konstan.
b5= 9734.705. Artinya jika nilai variabel Return On Networth naik 1 satuan, makanilai
Market Price of Share akan naik sebesar 9734.705 satuan, dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai konstan.
b6= 337.4162. Artinya jika nilai variabel Price Earnings Ratio naik 1 satuan, maka nilai
Market Price of Share akan naik sebesar 337.4162 satuan, dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai konstan.
b7= 29298.29. Artinya jika nilai variabel Size naik 1 satuan, maka nilai Market Price of Share
akan naik sebesar 29298.29 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai
konstan.
Hasil dari pengaruh seluruh variabel independen terhadap Market Price of Share dapat dilihat
dengan menggunakan nilai F-hitung yang dapat digambarkan pada kurva berikut ini:
Tabel 5 Uji F
F-Statistic
45.18729
Prob(FStatistic)
0.000000
Sumber Eviews data diolah
5.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi
Market Price of Share pada perusahaan-perusahaan di sektor Manufaktur.Hasil penelitian
sebagai berikut, dividend per share, earnings per share dan book value mempengaruhi market
price of share, sedangkan dividend payout ratio, return on networth, price earnings ratio dan
size tidak mempengaruhi market price of share. Hasil penelitian ini berguna bagi para
investor untuk dapat melihat bagaimana melakukan pengambilan keputusan didalam
menanamkan saham mereka pada sebuah perusahaan, dan bagi penelitian selanjutnya berguna
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untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi market price of share yang ada di dalam perusahaan. Untuk studi lebih lanjut,
penulis akan memperluas dengan menambahkan data dari Bursa Efek Indonesia sehingga
jumlah perusahaan sampel bisa diperbanyak, menggunakan beberapa variabel independen
lainnya sebagai variabel tambahan yang tidak digunakan pada penelitian ini yang mungkin
dapat mempengaruhi market price of share, dan periode penelitian diperpanjang agar
mendapatkan hasil yang lebih baik.
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Abstrak
Peran pemerintah dalam perekonominan dapat dilihat melalui kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui
kebijakan fiskal dan kebihakan moneter terhadap keberhasilan UMKM di Kota Surabaya.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitative dengan analisis SEM-PLS. UMKM kota
Surabaya merupakan objek penelitian yang menggunakan 100 sampel UMKM. Hasil
penelitian menemukan bahwa pengaruh kebijakan moneter secara terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya nilaianya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan moneter yang
menggunakan kebijakan fiskal memediasi kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
Kata Kunci: Kesuksesan UMKM, SEM-PLS, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,
1.

Pendahuluan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2016 sebesar 5,06 % dengan nilai total PDB tahun 2015 sebesar Rp.2.909.181,5.
Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,18% berdasarkan data BPS.
Pendapatan Domestik Bruto yang bersal dari Sembilan sektor ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia didukung oleh sembilan sektor/lapangan usaha diantaranya: 1) Pertanian,
peternakan kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri
pengolahan, 4) listrik, gas, dan air bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7)
pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan & jasa perusahaan. dan 9) jasa-jasa.
Sumbangan pendapatan yang besar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel dan restoran
khususnya dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan total nilai Rp. 437.784,4
(Miliar rupiah). Besarnya sumbangan sektor perdagangan pada PDB menjadi alasan
pemerintah untuk memaksimalkan potensi sektor perdagangan melalui regulasi dalam bentuk
kebijakan moneter dan kebijakan publik. Sektor perdagangan eceran ini mengacu pada usaha
kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. UMKM merupakan unit usaha
yang relative kokoh dalam menghadapi gejolak perekonomian(krisis ekonomi) hal ini
dikarenakan modal yang dibutuhkan relative lebih sedikit. Sebaran UMKM di Jawa timur
sebesar 6.825.931 unit UMKM yang bergerak diberbagai sektor industri.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) merupakan salah satu bentuk unit bisnis di
Indonesia. Menurut UU No: 20 Tahun 2008 defenisi masing-masing dari Usaha Mikro Kecil
dan Menegah:
“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
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Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini “.
Klasifikasi UMKM dapat ditinjau dari aspek keuangan yang menjelasakan karakteristik
dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ekonomi mikro membahas aspek: kebutuhan
pelanggan, permintaan dan penawaran, pasar dan persaingan pada pasar tenaga kerja (Schiler,
2009: 36). Usaha Mikro adalah sebagai memiliki kekayaan bersih maksimal
Rp50.000.000,00 hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Karakteristik
Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500.000.000,00 dimana, hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2.500.000.000,00. Kriteria usaha
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 dengan nilai penjualan maksimal
Rp10.000.000.000,00. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai
maksimal Rp50.000.000.000,00. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) berdasarkan
UU No:20 Tahun 2008 bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang
berkeadilan.
Tujuan UMKM sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
oleh karena itu UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi perhatian untuk
dikembangkan. Penelitian Wong and Tjosvold, (2015) menjelaskan bahwa pemerintah yang
kompeten dan perhatian akan mengatur secara efektif sehingga, mendapat kepercayaan sosial
yang berimbas pada kepercayaan bisnis. Kebijakan pemerintah terkonfirmasi melalui kondisi
sosial masyarakat sebagai tolak ukur pengembangan bisnis/usaha. Kebijakan moneter dan
fiskal mendukung keberlangsungan UMKM wilayah Kota Surabaya. Kebijakan moneter
merupakan pengaturan jumlah uang beredar oleh pembuat kebijakan di bank sentral
(Menkew et. al 2013: 144) sementara Welch and Gerry (2007: 244) menjelaskan kebijakan
moneter merupakan kondisi perubahan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat
output, kesempatan kerja dan harga dalam perekonomian. Schiller (2009: 295) menjelaskan
kebijakan moneter adalah kegiatan mengubah hasil makro dengan mengelola jumlah uang
yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan moneter memiliki tiga alat kebijakan yang
penting diantaranya: a) Operasi pasar terbuka (Open market operations), b) Syarat cadangan
minimum (reserve requirement), c) Tingkat diskonto (Discount rate). Sambajee, dan
Dhomun (2015) menemukan dampak peran pemerintah disektor keuangan berupa kegagalan
pemerintah Mauritius untuk memfasilitasi akses sektor keuangan dan menyediakan layanan
dukungan bisnis telah memimpin UKM Maladewa untuk menggunakan untuk
mempertahankan bisnis yang ada dan/atau mulai yang baruKebijakan Moneter yang
dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2015 adalah KUR (kredit Usaha Rakyat). KUR
dengan tingkat suku bunga 12% flat dalam setahun diharapkan pemerintah dapat membantu
keuangan bagi para UMKM. Modal dengan suku bunga yang relative rendah dapat dikelola
untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat diperjual-belikan.
Welch and Gerry (2007:185) menjelaskan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
mempengaruhi kegiatan tingkat output aggregat atau harga melalui perubahan belanja
pemerintah, pembayaran transfer dan pajak. Fraser et.al (2011: 459) menjelaskan defenisi
kebijakan fiskal melibatkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan untuk mengejar tujuan
kebijakan makro ekonomi. Fraser et.al (2011: 460) menjabarkan sumber pendapatan berasal
dari lima komponen:
a. Pajak penghasilan penduduk (PPH)
b. Pajak keuntungan dari perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam.
c. Pajak dari industri kendaraan bermotor.
d. Pajak penjualan
e. Pajak pada deposito atau transaksi keuangan.
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Pemerintah tidak hanya memiliki sumber pendapatan namun, pemerintah juga akan
membelanjakan pendapatan negara untuk membiayai:
a. Biaya gaji pegawai negri
b. Pembangunan infrastruktur, transportasi dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
c. Pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan.
Kebijakan fiskal ditempuh melalui tiga langkah kerja diantaranya: kebijakan yang
berhubungan dengan konsumsi pemerintah, besarnya tingkat pajak yang dibebankan
pemerintah, tarif subsidi yang diberikan kepada produk tertentu dan besarnya dana pinjaman
yang diperoleh dari luar negri. Regulasi pemerintah juga dapat berbentuk pembatasan kuota
impor sehingga produk dan jasa yang dihasilkan UMKM mampu bersaing di pasar dalam
negri. Regulasi pemerintah yang lain berupa kebijakan alokasi belanja negara untuk
memberikan pelatihan ataupun bantuan berupa alat dan mesin produksi untuk meningkatkan
kapasitas produksi dari UMKM. Hasil penelitian Cebula, and Clark (2016) mengatakan
negara-negara OECD, melalui kebijakan pemerintah mulai mempromosikan semangat
kewirausahaan dan kualitas kerja yang lebih tinggi. Peraturan pemerintah yang berkualitas
membuat pertumbuhan bisnis lebih tinggi dibandingkan peningkatan kebebasan ekonomi dan
pertumbuhan standar hidup masyarakat. Krichevskiy and Snyder, (2015) dalam penelitiannya
menegaskan peran perintah dengan meningkatan pajak berhubungan dengan penurunan netto
dalam bisnis. Akinboade dan Kinfack, (2012) menjelaskaan regulasi/kebijakan yang kaku,
tidak konsisten dan korupsi berdampak negatif pada bisnis. Ketaatan terhadap peraturan
kesehatan, keselamatan dan aturan perdagangan memberikan pengaruh yang baik untuk
pengembangan UMKM. Caldas and Cesar (2013) mengatakan keadaan perekonomian Brasil
berada pada kondisi kebijakan moneter dan fiskal serta kredibilitas rezim moneter
mempengaruhi aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap harapan pengusaha semakin
tinggi. Regulasi/kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dapat
mendukung keberlangsungan UMKM sehingga sumbangan sub sektor perdagangan besar
dan eceran pada PDB nasional meningkat. Ojo, M. (2011) memaparkan pemerintah memiliki
peran penting untuk mengawasi dan tanggung jawab atas perusahaan atau lembaga keuangan
(bank-bank) yang eksklusif dan sulit dipantau hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan
pihak swasta akan mengurangi insentif yang dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini penting
dikarenakan kebijakan makro ekonomi(kebijakan fiskal dan kebijakan moneter) yang tidak
memberikan pengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat segera dikaji ulang.
Berdasarkan penjelasan kondisi UMKM Kota Surabaya diatas maka rumusan masalah dalam
penelirian yaitu:
1.
2.
3.
4.
2.

Bagaimana kondisi UMKM di Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya ?
Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya
melalui kebijakan fikal sebagai variabel mediasi ?
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan nalisis kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada
UMKM Kota Surabaya. Populasi UMKM di kota Surabaya berdasarkan data sebanyak
260.762unit UMKM. Penelitian memililih responden berdasarkan metode purposive
sampling dimana, teknik purposive berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono,2007:392).
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Pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel yang diteliti adalah UMKM yang
memiliki beberapa kwalifikasi yaitu:
1. UMKM beroperasional di Kota Surabaya.
2. UMKM yang menjalankan bisnis minimal satu tahun.
3. UMKM yang sudah memiliki out comes berupa barang/jasa yang sudah dipasarkan.
4. UMKM yang sudah melakukan transaksi jual-beli sehingga menghasilkan laba/profit.
5. UMKM yang sudah memiliki siklus produksi, pendapatan dan pengeluaran.
Besarnya jumlah populasi menuntukan peneliti untu mengambil sampel berdasarkan 5
pertimbangan diatas. Rumus perhitungan sampel menurut Bungin 2012:
n=
keterangan:
n = Jumlah sampel yang dicari
N= Jumlah populasi
d = Nilai presisi
n=
= 99,96
t䔅 t

t

Berdasarkan hasil perhitungan maka total sampel sebesar 99,96 responden yang akan
dibulatkan menjadi 100 orang responden untuk memberikan data. Responden dalam penelitian
ini adalah UMKM yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Sampel yang telah
dipilih selanjutnya akan ditafsirkan dan dilakukan penarikan kesimpulan penelitian
menggunakan model deduksi artinya: hasil perhitungan sampel diatas sebesar 100 responden
yang akan memberikan data. Setiap sampel akan memberikan data yang diukur menggunakan
skala likert sebagai alat pengukuran data. Skala likert digunakan untuk pengukuran sikap,
pendapat, dan persepsi orang terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2015:168).
Tabel 1. Skala Likert
Jawaban
Skor
Sangat Tidak Setuju
1
Tidak Setuju
2
Netral
3
Setuju
4
Sangat Setuju
5
Sumber: Sugiyono, 2015:168

Penelitian ini mengunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM). SEM
merupakan jenis analisis multivariate dalam ilmu sosial. Analisis multivariet merupakan
apilasi statistik untuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara bersamaan Sholihin
dan Ratmono (2013: 2). Penelitian ini menggunakan analisis SEM-PLS yang merupakan
pendekatan dengan model kausal yang memiliki tujuan memaksimalkan variansi dari variabel
laten kriterion yang dapat dijelaskan oleh variabel laten predictor (Sholihin dan Ratmono,
2013:7).
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Gambar 1 Kerangka Analisis
Sumber : Data yang dikelola
2.1. Hipotesis
Hipotesis menurut Bungin (2013:90) adalah suatu kesimpulan yang belum sempurna yaitu:
H1 = Kebijakan Moneter (X1) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
H2 = Kebijakan Fiskal (X2) berpengaruh terhadap kesuksesan UMKM (Y)
H3 = Kebijakan Fiskal (X2) memediasi pengaruh Kebijakan Moneter (X1) terhadap
Kesuksesan UMKM (Y)
2.2. Uji Statistik Deskriptif
2.2.1. Merancang Inner Model
Perancangan inner model untuk menganalisis hubungan antara variabel laten, terdapat
dua variabel dalam inner model yaitu variabel laten dependen dan variabel laten independen.
Inner model dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada rumusan
masalah dan hipotesa penelitian. Model struktural adalah model yang menghubungkan antar
variabel laten. Pengukuran model struktural terdiri dari:
1. Estimasi untuk koefisien jalur: signifikansi masing-masing koefisien jalur dinilai dengan
prosedur bootstrap (Hair et al, 2011).
2. Uji f Square (effect size) : Nilai f square pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya
pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian
ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sedangkan variabel eksogen dalam
penelitian ini adalah kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Kriteria penilaian f square
adalah sebagai berikut : 0,02≤ f ≤ 0,15 = efek kecil, 0,15 ≤ f ≤ 0,35 = efek medium, f ≥
0,35 = efek besar.
3. Uji signifikansi dan besarnya pengaruh variabel laten, Uji t digunakan untuk mengetahui
pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Pada tahap ini
dilakukan uji hipotesis path coefficient. Nilai yang disarankan adalah >1,96 (Hair et al,
2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (path coefficient) maka dapat dilakukan
evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen (Widarjono,
2015:277).
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4. Uji hipotesis : Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Structural Equation
Model (SEM) menggunakan software Partial Least Square (PLS). SEM merupakan salah
satu jenis analisis multivariat yang merupakan aplikasi metode statistika untuk analisis
beberapa variabel penelitian secara serempak (Sholihin dan Ratmono, 2013:2).
5. Nilai R2 (R-square), semakin besar R2 maka semakin besar pula pengaruh variabel laten
eksogen tertentu terhadap variabel endogen (Hair et al, 2011).
2.2.2. Merancang Outer Model
Perancangan outer model untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten dan
variabel indikator. Indikator dievaluasi dengan menguji validitas dan reliabilitas.
a. Uji Validitas
Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur
(Sugiyono, 2015:203). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji validitas
konvergen dan uji validitas diskriminan.
- Uji Validitas Konvergen : seperangkat indikator mewakili satu variabel laten dan yang
mendasari variabel laten tersebut. Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai outer
loading, nilai outer loading 0,5-0,7 menunjukkan cukup valid yang diartikan bahwa
variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator rataratanya (Widarjono,2015:277).
- Uji Validitas Diskriminan : validitas diskriminan diukur dari nilai cross loading
variabel indikator terhadap variabel laten harus lebih besar nilainya terhadap variabel
laten yang lain.
b. Uji Reliabilitas
Bungin (2013:279), untuk mencapai tingkat reabilitas dapat dicapai jika alat ukur
dipakai berulang kali tetap akan menghasilkan hasil ukur yang sama, ketepatan konsep
penelitian, dan homogenitas dimana alat ukur memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cronbach’s alpha yang mencerminkan
reliabilitas semua indikator dan menggunakan compositive reliability. Syarat nilai
cronbach’s alpha yaitu > 0,6 sedangkan untuk compositive reliability > 0,6 untuk dapat
memenuhi kriteria reliabel.
3.

Hasil dan Pembahasan

Profil UMKM merupakan usaha kecil-menegah yang dimiliki oleh masyarakat luas.
Berdasarkan hasil survey profil responden digambarkan pada gambar diagram dibawah.

Gambar 2. Profil Responden Penelitian
Sumber: Data Diolah
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Pelaku bisnis UMKM mayoritas adalah ibu-ibu dimana usaha yang mereka jalankan
merupakan usaha tambahan untuk menopang perekonomian keluarga. Sementara suami(pria)
yang merupakan kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap untuk menopang
perekonomian keluarga. Usia dari pelaku UMKM berada di kisaran 35 tahun – 55 Tahun.
Usia ini merupakan usia produktif untuk melakukan aktivitas. Bisnis yang dijalankan oleh
pelaku UMKM memiliki modal yang relative kecil dengan membuka kios dan menjalankan
usaha dengan target pasar pada masyrakat menegah. Mayoritas bisnis yang dijalnkan adalah
pedagang asongan atau kios yang berada di seluruh wilayah Kota Surabaya. Kios/unit bisnis
yang dikembangkan memiliki kapasitas output yang terbatas dengan penggunaan teknologi
relative sederhana.
3.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
3.1.1. Variabel Kebijakan Moneter (X1)
Variabel kebijakan moneter diukur dengan empat indikator yang tercermin dalam
kuisioner.
No
Xt t

Tabel 2. Deskriptive indikator dari variabel kebijakan moneter
Aktivitas
Sampel STDEV
Mean
(Outer
Loading)
Saya memahami kebijakan moneter.
3.64
0.855068

Xt Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Xt 3 Prinsip Pemberian Kredit oleh Pihak Bank kepada
Pelaku UMKM (Kemampuan peminjam/pelaku
UMKM)
Xt 4 Dampak Kebijakan Kredit bagi Usaha Setelah
Menerima Kredit

3.54
3.80

0.767151
0.639169

3.53

0.825167

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa semua indikator dinyatakan valid untuk
menggambarkan variabel kebijakan moneter. Hal ini dibuktikan dengan nilai outer loading
lebih besar dari 0,6. Implikasinya nilai indikator digunakan untuk mengukur variabel
kebijakan moneter.
3.1.2. Variabel Kebijakan Fiskal (X2)
Variabel ini terdiri dari empat indikator dimana semua indikator dinyatakan valid untuk
mengukur variabel kebijakan fiskal
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Tabel 3. Deskriptive indikator variabel kebijakan Fiskal
Aktivitas
Sampel
Mean
Kebijakan Pajak 1% bagi UMKM

3,479789

STDEV
(Outer
Loading)
0.663

Dampak UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM bagi
pelaku UMKM
Kebijakan fasilitas permodalan, pembiayaan dan
informasi
Peningkatan Keberhasilan UMKM berdasarkan Dampak
Kebijakan Pemerintah

2,832526

0.824

2,54

0.840

2,690947

0.880

Variabel kebijakan fiskal memiliki empat indikator yang digunakan dalam penelitian
dengan rata-rata sampel mean sebesar 2,88 yang menunjukkan rata-rata jawaban dari
quisioner. Standar deviasi dapat dilihat dari nilai masing-masing outer loading dimana nilai
lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti indikator yang digunakan sudah memenuhi syarat
validitas variabel.
3.1.3. Variabel Kusuksesan UMKM (Y1)
Variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya memiliki lima indikator yang berguna
untuk mengukur kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
No

Yt t

Tabel 4. Deskriptive indikator variabel kesuksesan UMKM Kota Surabaya (Y)
Aktivitas
Sampel
STDEV (Outer Loading)
Mean
Pertumbuhan (growth) UMKM
3,399
0.599

Yt Nilai Produk
Yt 3 Akses pendanaan memiliki “hak” yang sama
dengan usaha besar.
Yt 4 Akses informasi, peluang usaha dan pasar.
Yt 5 Keberhasilan usaha bagi aspek soisal Budaya
dan Ekonomi

3.681
2.951

0.744
0,751

3.450
3.268

0.644
0,769

3.2. Perancangan Model Pengukuran
3.2.1. Merancang Inner Model

Perancangan inner model untuk menganalisis hubungan antara variabel eksogen dan
endogen. Inner model dirancang berdasarkan hubungan antar variabel yang terdapat pada
rumusan masalah dan hipotesa penelitian. Inner model dalam penelitian ini adalah:
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Gambar 3. Inner Model
Sumber: Data Diolah
3.2.2. Merancang Outer Model
Perancangan outer model adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten
dengan indikator. Variabel merupakan indikator yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,5
dihilangkan, karena nilai indikator dibawah 0,5 untuk outer loading dianggab tidak valid.

Gambar4. Outer Model
Sumber: Data Diolah
3.3. Hasil Evaluasi Uji Model
3.3.1. Outer Model
Tabel.5. Rule of Thumbs Validitas
Rule Of Thums
Outer Loading
0,5 – 0,88

Pengujian
Validitas
Konvergen
Validitas
Cross Loading
Lebih besar nilainya terhadap variabel laten
Diskriminan
lainnya.
Tabel 5. menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi pada setiap indikator dan dimensi
untuck mencapai validitas. Pengujian dilakukan pada setiap indikator dan dimensi model.
3.3.2. Validitas Konvergen
Evaluasi outer model pertama adalah validitas konvergen, yang digunakan untuk
menguji validitas pertanyaan kuisioner. Penelitian ini menguji kebijakan moneter yang terdiri
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dari empat indikator, kebijakan fiskal yang terdiri dari empat indikator. Kesuksesaan UMKM
Kota Surabaya menggunakan lima indikator. Hasil pengolahan data pada gambar diatas
menunjukkan bahwa outer loading dari 14 variabel memiliki nilai > 0.5 artinya memenuhi
ketentuan dengan jumlah sampel 100. Dapat diartikan indikator membentuk setiap dimensi
dalam model penelitian.
3.3.3. Validitas Diskriminan
Tabel 6. Nilai Cross Loading

Sumber : Data Penelitian Diolah
Pengujian validitas diskriminan, nilai cross loading masing-masing variabel laten harus
lebih besar dari nilai cross loading setiap variabel laten lainnya (Widarjono, 2015:277). Hasil
pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cross loading variabel laten
lebih besar dari cross loading laten lainnya maka dapat dikatakan valid.
3.4. Reliabilitas Model
Tabel 7. Rule of Thumbs Uji Realiabilitas
Pengujia
Rule Of Thums
n
Reliabilita Compossite Reability
>0.6
s
(CR)
Cronbach’s Alpha
>0.6
(CA)
Sumber: Widarjono, 2015: 277
Tabel diatas menjelaskan tentang nilai yang harus dipenuhi supaya suatu model dapat
dikatakan realiabel.
Tabel 8. Nilai Uji reliabilitas
Indikator
Copossite
Cronbach’s Alpha
Reability (CR)
(CA)
Kebijakan Moneter
0.858181
0.785143
Kebijakan Fiskal
0.879706
0.815481
Kesuksesan UMKM
0.817708
0.707552
Sumber : Data Diolah
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Tabel diatas menunjukkan hasil olahan data didapati bahwa nilai Copossite Reability
(CR) dan Cronbach’s Alpha (CA) memenuhi ketentuan tabel diatas artinya setiap variabel
dalam penelitian ini realiabel dan dapat digunakan.
3.5. Inner Model
3.5.1. Hasil Bootstraping
Nilai koefisiesn jalur atau besarnya pengaruh variabel laten diukur dengan metode
bootstrapping. Dalam penelitian ini didapatkan nilai 2.626 untuk besarnya pengaruh
kebijakan moneter terhadap kesuksesaan UMKM Kota Surabaya. Pengaruh kebijakan
moneter terhadap kebijakan fiskal didapatkan nilai 7.790 dan untuk besarnya pengaruh
kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya setelah termediasi oleh
kebijakan fiskal adalah 0.920.

Gambar.5. Hasil Hasil Bootstraping
Sumber: Data Penelitian Diolah
3.5.2. Uji Hipoteis
Uji t digunakan untuk menetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel
laten dependen. Pada tahap ini dilakukan uji hipotesis path coefficient. Nilai yang disarankan
adalah > 1.96 (hair, et al , 2011). Dengan melihat koefisien analisis jalur (path coefficient)
maka dapat dilakukan evaluasi besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen
(Widarjono, 2015:277).
Tabel 9. Koefisien Analisis Jalur
T Statistik
Kebijakan Moneter  Kesuksesan UMKM Kota 6.220037
Surabaya
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal
7.789946
Kebijakan Fiskal _> Kesuksesaan UMKM Kota 6.919944
Surabaya
Sumber: Data Penelitian Diolah
Berdasarkan nilai koefisien analisis jalur didapatkan hasil bahwa variabel kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
kesuksesan UMKM karena nilai t > 1.96, maka kesimpulan hipotesis pada penelitian.
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Ht = Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya, 6.22
didapatkan hasil t-statistik dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan
Ht diterima karena variabel signifikan dan kebijakan moneter berpengaruh terhadap
kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
H = Pengaruh kebijakan fiskal terjadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya didapatkan
hasil penelitian 6.919 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka dapat dikatakan H ,
diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal berpengaruh terhadap
kesuksesan UMKM Kota Surabaya.
H3 = Kebijakan fiskal memediasi pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM
Kota Surabaya didapatkan hasil 7.789 dimana nilainya lebih besar dari 1.96 maka
dapat dikatakan H3 diterima karena variabel signifikan dan kebijakan fiskal memediasi
pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya.

3.5.3. Koefesien Determinasi

Nilai dari koefisien determinasi digunakan untuk mengkur seberapa besar variansi
variabel laten dependen dijelaskan variabel laten independen.
Tabel 10. Nilai Koefisien Determinasi
R
Kesuksesan UMKM Kota Surabaya
0.202821
Kebijakan Fiskal
0.147744
3.5.4. Uji Efek Mediasi
Tabel 11. Hasil Uji Efek Mediasi
Direct Effect
Kesuksesan UMKM Kota
0.236

Kebijakan Moneter 
Surabaya
Kebijakan Moneter -> Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal _> Kesuksesaan UMKM Kota Surabaya

Indirect Effect
0.1

0.494
0.627

Hasil menunjukkan bahwa efek mediasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara
langsung lebih besar dibandingkan efek mediasi secara tidak langsung.
4.

Kesimpulan dan Saran

Kesuksesan UMKM Kota Surabaya sangat bergantung pada peran pemerintah melalui
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan
pemerintah mampu memberikan dampak positip jika sesuai mampu mengatasi permasalahan
UMKM. Kebijakan moneter secara langsung berpengaruh terhadap terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya. Pemberian keringan bunga kredit usaha dan bantuan pengembangan
UMKM Kota Surabaya yang dilakukan Bank Indonesia selama ini sudah mampu
meningkatkan kesuksesan UMKM. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kesuksesan
UMKM Kota Surabaya nilainya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan Fiskal secara
langsung terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya. Peran kebijakan fiskan merupakan
peran terbesar dari bentuk paket kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan keringan
pajak dan pembebasan pajak bagi UMKM dapat secara signifikan mengurangi beban biaya
operasional UMKM dan dapat mempercepat pertumbuhan UMKM.
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Nilai pengaruh dari kebijakan moneter terhadap keberhasilan UMKM Kota Surabaya
melalui kebijakan fikal sebagai variabel mediasi memiliki nilai yang lebih besar
dibandingkan kebijakan moneter secara langsung mempengaruhi kesuksean UMKM Kota
Surabaya. Masukan bagi pemerintah jika ingin meningkatkan kesuksesan UMKM Kota
Surabaya sebaiknya memberikan kebijakan moneter melalui kebijakan fiskal sehingga
memberikan pengaruh yang lebih besar untuk mensukseskan UMKM Kota Surabaya.
Realisasi kebijakan fiskal dapat secara langsung diberikan kepada UMKM karena memiliki
nilai mediasi cukup tinggi dimana akan berpanguruh terhadap kesuksesan UMKM Kota
Surabaya. Pemerintah sangat memiliki peranan penting untuk membantu kesuksesan UMKM
Kota Surabaya.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas
produk, persepsi harga dan citra merek terhadap kepuasan serta dampaknya pada loyalitas
pelanggan pada koran Harian Suara Merdeka di Semarang. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial kualitas produk, persepsi harga dan citra merek secara parsial
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Citra merek dan kepuasan secara
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Temuan lainnya
menunjukkan bahwa kualitas produk dan persepsi harga tidak berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas pelanggan. Sementara itu uji mediasi menunjukkan bahwa kepuasan
memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan juga memediasi
pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan namun tidak memediasi pengaruh citra
merek terhadap loyalitas pelanggan.
Kata Kunci: Kualitas produk, Persepsi
Loyalitas pelanggan.
1.

harga, Citra merek, Kepuasan pelanggan

dan

Pendahuluan

Koran dalam bentuk media cetak merupakan salah satu bentuk media massa yang
sudah ada sejak beratus tahun lalu dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam
kehidupan masyarakat. Keberadaan koran yang mampu menyajikan berita yang selalu update,
akurat, dan dapat dipercaya selalu diharapkan oleh masyarakat. Di tengah persaingan bisnis
yang semakin ketat, perusahaan media cetak dituntut untuk dapat memberikan kepuasan
kepada pelanggannya, yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada loyalitas
pelanggan. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan
kepuasan dan loyalitas pelanggan diantaranya adalah melalui peningkatan kualitas produk,
harga dan citra merek.
PT. Suara Merdeka Press merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang
bergerak di bidang media massa. Pergerakan dan pasar dari Suara Merdeka meliputi wilayah
Jawa Tengah dan sekitarnya. Berikut ini data perkembangan penjualan koran Harian Suara
Merdeka pada tahun 2011-2015.
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Tabel 1
Data Penjualan Koran Harian Suara Merdeka di Kota Semarang
Tahun 2011-2015
Tahun
Jumlah
Perkembangan
Persentase
(Eksemplar)
(Naik/ Turun)
(%)
2011
611.543
2012
608.274
(3.269)
( 0,53% )
2013
620.450
12.176
2%
2014
568.050
(52.400)
( 8,44% )
2015
590.060
22.010
3,89%
Sumber: Sirkulasi Kantor PemasaranPT. Suara Merdeka Press Semarang, 2016
Dari data penjualan diatas dapat diketahui bahwa Suara Merdeka mengalami fluktuatif
penjualan. Pada tahun 2014 Suara Merdeka mengalami penurunan yang cukup signifikan,
yaitu sebesar 8,44% dari tahun sebelumnya. Hal ini secara umum disebabkan karena pengaruh
ketatnya persaingan dan munculnya pesaing baru. Namun kemudian, pada tahun 2015
penjualan koran Suara Merdeka di kota Semarang mengalami peningkatan yaitu sebesar
3,89%. Selanjutnya perkembangan jumlah pelanggan Koran Harian Suara Merdeka di Kota
Semarang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2
Data Pelanggan Koran Harian Suara Merdeka di Kota Semarang
Tahun 2011-2015
Tahun
Jumlah
Perkembangan
Persentase
Pelanggan
(Naik/ Turun)
(%)
2011
244.617
2012
239.750
(4.867)
(2%)
2013
242.230
2.480
1%
2014
216.465
(25.765)
(11%)
2015
218.095
1.630
0,75%
Sumber: Data Intern PT. Suara Merdeka Press Semarang yang diolah, 2016
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggan koran Harian Suara Merdeka
mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2014. Penurunan terparah terjadi pada
tahun 2014 yaitu sebesar 11%. Hal ini disebabkan karena munculnya pesaing baru dengan
harga jual yang lebih rendah.
Penelitian tentang pengaruh kualitas produk, persepsi harga dan citra meek terhadap
kepuasan dan loyalitas pelanggan masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang
dilakukan oleh Nurhayati (2012) dan Raharjo (2013 ) menunjukkan bahwa kualitas produk
berpengaruh positif dan signifkan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan temuan Sugiyanto
(2016 ) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan.
Penelitian yang dilakukan oleh Malik, et.al ( 2012 ) menunjukkan bahwa persepsi
harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sementara itu
Amryyanti, dkk (2013) dan Sulistiyanto, Euis (2014) menemukan bahwa persepsi harga
berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya Simanjutak (2012),
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Sulistiyanto, Euis (2014) dan Malik, et.al (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa
citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Temuan ini
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi, et.al (2015 ) bahwa citra merek
tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Peneliti lain yang menguji pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan juga
menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Dewi (2012) dalam penelitiannya
membuktikan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan,
sementara itu penelitian Sulistiyanto dan Euis (2014) menunjukkan bahwa kepuasan
pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
Berdasarkan pada fenomena bisnis yang dapat diamati pada Koran Harian Suara
merdeka Semarang serta research gab pada beberapa penelitian sebelumnya, maka
permasalahan yang ingin dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh kualitas produk, persepsi harga dan citra merek terhadap kepuasan serta dampaknya
terhadap loyalitas pelanggan Koran Harian Suara Merdeka di Semarang.
1.1. Loyalitas Pelanggan
Loyalitas pelanggan secara umum dapat diartikan sebagai wujud kesetiaan pelanggan
untuk secara terus menerus melakukan pembelian terhadap barang / jasa yang ditawarkan oleh
perusahaan. Menurut Griffin ( 2005 ) loyalty is defined as a non random purchase expressed
overtime by some decision making unit. Definisi ini menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan
akan tampak dari perilaku pembelian rutin yang di dasarkan pada suatu unit pengambilan
keputusan.
1.2. Kepuasan Pelanggan
Secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu. Menurut
Kotler dan Keller (2007: 177) , Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan
terhadap kinerja yang diharapkan.
1.3. Kualitas Produk
Produk yang dinyatakan berkualitas adalah produk yang jika digunakan karakteristiknya
dapat berguna dan dapat memuaskan keinginan, serta kebutuhan pelanggan. Terkait dengan
produk yang dikaji dalam penelitian ini yaitu koran, maka kualitas produk dalam penelitian
ini mengacu pada kualitas informasi. Menurut Suhandang (2004) kualitas informasi
mencakup informasi / berita yang disajikan kepada khalayak, bukan saja harus benar, jelas
dan akurat melainkan juga harus menarik, membangkitkan minat dan selera baca. Lebih lanjut
Suhandang (2004: 139) menjelaskan bahwa indikator-indikator dari kualitas berita adalah: a)
Berita yang disajikan aktual (up to date) b) Apa adanya (factual) c) Berita untuk kepentingan
umum. d) Berita yang disajikan menarik dan e) Menyajikan berita lokal.
1.4. Persepsi Harga
Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi
konsumen dalam pengambilan keputusan pembeliannya. Persepsi harga adalah pandangan
atau persepsi konsumen mengenai harga, bagaimana pelanggan memandang harga tertentu
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(tinggi, rendah, wajar) akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap maksud dan kepuasan
konsumen dalam membeli (Schiffman dan Kanuk (2004:186). Indikator yang mencirikan
harga menurut Stanton (1998) adalah : a) Keterjangkauan harga, b) Kesesuaian harga dengan
kualitas produk. c) Daya saing harga dan d) Kesesuaian harga dengan manfaat.
1.5. Citra Merek
Citra merek adalah representasi secara keseluruhan terhadap merek dan dibentuk dari
informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu (Sutisna, 2001). Menurut Tjiptono
(2011:112) citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap
merek tertentu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan
preferensi terhadap suatu merek. Menurut Sutisna (2001: 80) citra merek memiliki 3 variabel
pendukung, yaitu: Citra perusahaan (Corporate image), Citra Pemakai (User image) dan Citra
Produk (Product Image.)
1.6. Pengembangan Hipotesis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terdapat 7 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :
Kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Persepsi harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Persepsi harga berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

1.7. Model Empirik Penelitian

Kualitas Produk
(X1)

Persepsi Harga
(X2)

H4

H1

H2

Kepuasan Pelanggan
(Y1)

Loyalitas Pelanggan
(Y2)

H6

H3
Citra Merek
(X3)

H5
120

Suzy Widyasari
Euis Soliha
Sophiyanto Wuryan
Lenny Dwi Damayanti
Keterangan :
Y1
Y2
X₁
X₂
X₃
a1, a2
b₁, b₂, b₃
b4, b5, b6, b7
e
2.
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= Kepuasan Pelanggan
= Loyalitas Pelanggan
= Kualitas Produk
= Persepsi Harga
= Citra Merek
= Konstanta = 0
= Koefisien beta variabel X₁, X₂, X₃
= Koefisien beta variabel X₁, X₂, X₃, Y1
= Variabel pengganggu ( eror ).

Metode

2.1. Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel
Menurut Ferdinand (2011: 215), populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen
yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristtik yang serupa yang
menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan koran Harian Suara
Merdeka di kota Semarang tahun 2015 sebanyak 218.095 orang pelanggan..Sedangkan
besarnya sampel yang diteliti ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Ridwan dan
Kuncoro, 2008: 49) sebagai berikut:
n

=

N
1 + N.d2

Dimana:
n = Ukuran sampel, N = Ukuran populasi, d = Tingkat kesalahan yang dikehendaki =10%
Dengan menggunakan rumus di atas, maka sampel ditentukan jumlahnya sebanyak 100
orang responden dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel yang
digunakan adalah: Pelanggan koran Harian Suara Merdeka yang berdomisili di kota Semarang,
berusia minimal 17 Tahun, telah berlangganan minimal 3 bulan dan sampai saat sekarang
masih tetap berlangganan koran Harian Suara Merdeka.
2.2. Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan
data dilakukan dengan meminta responden untuk mengisi pertanyaan atau pernyataan yang
diberikan dalam kuesioner dengan cara menjawab daftar pertanyaan atau pernyataan tentang
seberapa besar penilaian mereka atas pengaruh dari kualitas produk, harga, dan citra merek
terhadap kepuasan pelanggan.
2.3. Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi konsep dan definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini
dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
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Variabel
Penelitian
Kualitas
Produk
(X1)

Persepsi
Harga
(X2)

Citra
Merek
(X3)

Kepuasan
Pelanggan
(Y1)

Loyalitas
Pelanggan
( Y2 )

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017

Tabel 3
Definisi Konsep, Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi Konsep
Definisi Operasional
(Indikator)
Kualitas produk koran adalah 1. Berita yang disajikan aktual
(up to date ).
informasi yang disajikan kepada
khalayak, bukan hanya harus 2. Berita apa adanya ( factual )
benar,
jelas
dan
akurat 3. Berita untuk kepentingan
umum.
melainkan
juga
menarik,
membangkitkan minat dan 4. Berita yang menarik.
selera baca (Suhandang, 2004 ). 5. Menyajikan berita lokal.
Persepsi
harga
adalah 1. Keterjangkauan harga
pandangan
atau
persepsi 2. Kesesuaian harga dengan
konsumen mengenai harga,
kualitas produk
bagaimana
pelanggan 3. Daya saing harga
memandang harga tertentu 4. Kesesuaian harga dengan
(tinggi, rendah, wajar) akan
manfaat
memberikan pengaruh yang
kuat terhadap maksud dan
kepuasan konsumen dalam
membeli (Schiffman dan Kanuk
(2004:186)
Citra merek adalah representasi 1. Citra perusahaan (Corporate
secara keseluruhan terhadap
image ).
merek dan dibentuk dari 2. Citra Pemakai ( User image ).
informasi dan pengalaman masa 3. Citra produk ( Product image )
lalu
terhadap
merek
itu
(Sutisna, 2001 )
Kepuasan pelanggan adalah 1. Overall satisfaction yaitu
perasaan senang atau kecewa
kepuasan keseleuruhan
seseorang yang berasal dari
pelanggan setelah
mengomsumsi produk
perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja (hasil) sesuatu 2. Expectation satisfaction, yaitu
produk dengan harapannya.
harapan yang ingin diperoleh
(Kotler, 2002)
pelanggan setelah
mengonsumsi produk
3. Experience satisfaction yaitu
tingkat kepuasan yang dialami
oleh pelanggan selama
mengkonsumsi produk
Loyalitas pelanggan adalah 1. Membeli lini produk dan jasa
wujud perilaku dari unit-unit
lain yang ditawarkan oleh
pengambilan keputusan untuk
perusahaan.
melakukan pembelian secara 2. Melakukan pembelian secara
terus menerus terhadap barang /
teratur / berulang
jasa suatu perusahaan yang 3. Menunjukkan kekebalan
terhadap tawaran-tawaran dari
dipilih ( Griffin, 2005 )
pesaing.
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4.

Merekomendasikan /
memberitahukan kepada
orang lain tentang kepuasankepuasan yang didapat dari
perusahaan.

Variabel-variabel penelitian di atas diukur dengan menggunakan skala Likert yang berisi
lima tingkat preferensi jawaban mulai dari jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) : skala 1
sampai dengan jawaban Sangat Setuju (SS) : skala 5
2.4. Metode Analisis Data
2.4.1. Pengujian Instrumen Penelitian.
Pengujian instrument penelitian dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji
reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Uji validitas
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Suatu butir pertanyaan dianggap valid apabila memenuhi nilai Kaiser Meiyer Olkin Measure
of Sampling Adequacy ( KMO – MSA ) > 0,50 dan nilai loading faktor yang dihasilkan > 0,4 .
Uji Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu (Ghozali, 2011: 47). Suatu instrumen dapat dikatakan reliable (andal) bila memiliki
nilai cronbach alpha lebih dari 0,7.
2.4.2. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh
variabel kualitas produk, persepsi harga dan citra merek terhadap kepuasan serta
pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini terdapat 2 model persamaan
regresi. Persamaan regresi 1 menggambarkan pengaruh variabel kualitas produk, persepsi
harga dan citra merek terhadap kepuasan sedangkan Persamaan regresi 2 menggambarkan
pengaruh variabel kualitas produk, persepsi harga dan citra merek terhadap loyalitas
pelanggan.
2.4.3. Pengujian Model
Pengujian model penelitian dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji Koefisien
determinasi (R2). Menurut Kuncoro (2001:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel terikat. Sedangkan Koefisien Determinasi pada intinya
digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Nilai R² berkisar antara 0 sampai dengan 1, bila R² mendekati 1 maka model
yang dipilih mendekati kebenaran (Ghozali, 2005).
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2.4.4. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji t.
Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk membuktikan pengaruh suatu variabel penjelas
(independen) secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali,
2009). Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak, pada tingkat signifikansi α =
5%.
3.

Hasil

3.1. Deskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan koran Harian Suara Merdeka di kota
Semarang. Profil tentang responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis
Kelamin

Jumlah
Persentase
(orang)
(%)
1
Laki-Laki
42
42
2
Perempuan
58
58
Total
100
100
Sumber data : Data primer yang diolah, 2017
No

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini
sebanyak 42 orang (42%), sedangkan sisanya adalah perempuan sebanyak 58 orang.
Sementara itu identitas responden berdasarkan lamanya menjadi pelanggan dapat dilihat pada
tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelanggan
Lama Menjadi

Jumlah
Persentase
Pelanggan
(orang)
(%)
1
3 – 6 Bulan
23
23
2
7 – 11 Bulan
17
17
3
1 – 2 Tahun
28
28
4
>2 Tahun
32
32
Total
100
100
Sumber data : Data primer yang diolah, 2017
No

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah
menjadi pelanggan koran Harian Suara Merdeka selama lebih dari 2 tahun yaitu sebanyak 32
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orang (32%). Selanjutnya profil responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 5 di
bawah ini:
Tabel 6
Pekerjaan Responden
Jumlah
Persentase
(Orang)
(%)
1
PNS
2
2
2
Pegawai Swasta
79
79
3
Wiraswasta
14
14
4
Lainnya
5
5
Total
100
100
Sumber data : Data primer yang diolah, 2017
No

Pekerjaan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dalam
penelitian ini bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 79 orang (79%). Selanjutnya
diikuti dengan responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 14 orang (14%), PNS
sebanyak 2 orang (2%) dan pekerjaan lainnya sebanyak 5 orang (5%).
3.2. Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu
instrumen. Hasil perhitungan uji validitas pada masing-masing variabel penelitian
menunjukkan nilai KMO dari semua variabel yang diteliti adalah berkisar antara 0,720 –
0,818 (diatas 0,50). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kecukupan jumlah sampel terpenuhi
dalam penelitian ini. Selain itu nilai component matrix masing-masing indikator yang
membentuk variabel penelitian berkisar antara 0,691 – 0,832 (lebih dari 0,4) sehingga dapat
dikatakan bahwa indikator-indikator tersebut semuanya valid.
3.3. Uji Reliabilitas
Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7
(Ghozali, 2011). Hasil pengujian reliabilitas untuk setiap variabel dalam penelitian ini
ditunjukkan dengan besaran nilai Cronbach alpha yang berkisar antara 0,743 – 0,850 (lebih
dari 0,7). Dengan demikian kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam ini
penelitian ini reliabel atau dapat diandalkan.
3.4. Analisis Regresi
Terdapat 2 model persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu Model 1 : Pengaruh
kualitas produk, persepsi harga dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan dan Model 2 :
Pengaruh kualitas produk, persepsi harga, citra merek dan kepuasan terhadap loyalitas
pelanggan. Hasil uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 19
adalah sebagai berikut :
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Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 1
Keterangan

Adj R
Square

Uji F
F

Kualitas Produk terhadap
Kepuasan Pelanggan
Persepsi Harga terhadap
0,423 25,197
Kepuasan Pelanggan
Citra Merek terhadap
Kepuasan Pelanggan
Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Sig

0,00

Standar
Koefisien
Beta

t

Sig

0,214

2,392

0,019

0,242

2,367

0,020

0,346

3,546

0,001

Uji t

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta pada variabel X1 sebesar 0,214;
X2 sebesar 0,242 dan X3 sebesar 0,346. Dengan demikian dapat disusun persamaan regresi
Model 1 sebagai berikut : Y1 = 0,214X1 + 0,242X2 + 0,346X3. Persamaan ini menunjukkan
bahwa variabel yang paling besar berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah Citra
merek, diikuti dengan variabel persepsi harga dan yang paling kecil pengaruhnya adalah
variabel kualitas produk.
Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2
Keterangan

Adj R
Square

Uji F

F
Sig
Kualitas Produk
terhadap Loyalitas
Pelanggan
Persepi Harga terhadap
Loyalitas Pelanggan
0,416 18,596 0,00
Citra Merek terhadap
Loyalitas Pelanggan
Kepuasan terhadap
Loyalitas Pelanggan
Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Standar
Koefisien
Beta

t

Sig

0,066

0,711

0,479

-0,044

-0,414

0,680

0,484

4,627

0,000

0,244

2,380

0,019

Uji t

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta pada variabel X1 sebesar 0,066;
X2 sebesar -0,044; X3 sebesar 0,484 dan kepuasan sebesar 0,244 . Dengan demikian dapat
disusun persamaan regresi Model 2 sebagai berikut : Y2 = 0,066X1 - 0,044X2 + 0,484X3 +
0,244 Y1. Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel yang paling besar berpengaruh
terhadap loyalitas pelanggan adalah Citra merek, diikuti dengan variabel kepuasan dan
kualitas produk, sedangkan variabel yang paling kecil pengaruhnya terhadap loyalitas
pelanggan adalah persepsi harga.

126

Suzy Widyasari
Euis Soliha
Sophiyanto Wuryan
Lenny Dwi Damayanti

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol 5, Nomor 1, Oktober 2017

3.5. Koefisien Determinasi
Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu (Ghozali, 2011). Terdapat dua
(2) persamaan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui nilai adjusted R
square pada model persamaan 1 adalah 0,423. Hal ini berarti 42,3% variasi kepuasan
pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu kualitas produk,
persepsi harga dan citra merek, sedangkan sisanya 57,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di
luar penelitian ini. Selanjutnya pada tabel 8 di atas diketahui nilai adjusted R square pada
model persamaan 2 adalah sebesar 0,416. Hal ini berarti 41,6% variasi dari loyalitas
pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kualitas produk, persepsi harga, citra
merek dan kepuasan pelanggan, sedangkan sisanya sebesar 58,4% dijelaskan oleh faktorfaktor lain di luar penelitian ini.
3.6. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji goodness of fit atau kelayakan dari model regresi.
Model dikatakan fit jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel
7 diketahui nilai F hitung untuk model 1 sebesar 25,197 dengan tingkat signifikan 0,000
kurang dari 0,05 sehingga model 1 dalam penelitian ini layak (fit) digunakan. Hal ini berarti
bahwa kualitas produk, persepsi harga dn citra merek berpengaruh secara bersama-sama
terhadap kepuasan pelanggan.
Selanjutnya nilai F hitung untuk model 2 sebesar 18,596 dengan tingkat signifikan
0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian model 2 dalam penelitian ini layak (fit) untuk
digunakan, yang berarti bahwa kualitas produk, persepsi harga, citra merek dan kepuasan
secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
3.7. Pengujian Hipotesis ( Uji t )
Terdapat 7 (tujuh ) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis
data penelitian maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kelima hipotesis yaitu H1,
H2, H3, H6 dan H7 diterima, sedangkan H4 dan H5 ditolak.
4.

Pembahasan
Terkait dengan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1 (Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan) : Diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik kualitas produk
maka kepuasan pelanggan akan meningkat.
2. Pengujian Hipotesis 2 (Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan) : Diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan
signifikan kualitas persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi
pelanggan terhadap harga maka kepuasan pelanggan akan meningkat.
3. Pengujian Hipotesis 3 (Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pelanggan) : Diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan citra
merek terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik citra merek maka kepuasan pelanggan
akan meningkat.
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4. Pengujian Hipotesis 4 (Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Loyalitas pelanggan): Ditolak. Hal ini berarti bahwa kualitas produk tidak berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
5. Pengujian Hipotesis5 (Persepsi harga berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas
pelanggan) : Ditolak.
6. Pengujian Hipotesis 6 (Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
pelanggan) : Diterima. Hal ini berarti bahwa citra merek berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.
7. Pengujian Hipotesis 7(Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas
pelanggan) : Diterima. Hal ini berarti bahwa kepuasan berpengaruh positif signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.
4.1. Uji Mediasi
Uji mediasi digunakan untuk mengetahui secara terperinci pengaruh langsung maupun
tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji mediasi dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan analisis jalur ( Path Analysis ), sedangkan koefisen jalur
menggunakan standardized koefisien regresi. Berdasarkan output regresi pada tabel 7 di atas,
maka uji mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Uji Mediasi Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan.
0,214

Kepuasan

0,244

Loyalitas Pelanggan

Kualitas Produk

( Tidak signifikan )
0.066
Gambar 1 Nilai Standardized Koefisien Regresi Uji Mediasi 1
Gambar di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan dengan dimediasi oleh kepuasan.
2. Uji Mediasi Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan.
0,242
Persepsi Harga

Kepuasan
- 0,044
( Tidak signifikan )

0,244

Loyalitas Pelanggan

Gambar 2 Nilai Standardized Koefisien Regresi Uji Mediasi 2
Gambar di atas menunjukkan bahwa variabel persepsi harga berpengaruh terhadap
loyalitas pelanggan dengan dimediasi oleh kepuasan.
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Uji Mediasi Citra Merek Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan.
Kepuasan

0,346
Citra Merek

0,484

0,244
Loyalitas Pelanggan

Gambar 3 Nilai Standardized Koefisien Regresi Uji Mediasi 3
Pengaruh langsung Citra merek terhadap Loyalitas pelanggan
= 0,484
Pengaruh tidak langsung Citra merek terhadap Loyalitas pelanggan = 0,346 x 0,244 = 0,084.
Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh langsung variabel
Citra merek terhadap loyalitas pelanggan (0,484) lebih besar dibanding dengan pengaruh
tidak langsungnya (0,084 ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel kepuasan
memediasi pengaruh Citra merek terhadap loyalitas pelanggan, hanya pengaruhnya lebih kecil
jika dibandingkan dengan pengaruh langsungnya.
5.

Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas produk, persepsi harga dan citra merek berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Citra merek dan kepuasan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam hal
ini ternyata pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dimediasi oleh kepuasan
pelanggan. Persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam
hal ini ternyata pengaruh variabel persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan dimediasi oleh
kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan variabel yang memediasi pengaruh citra merek
terhadap loyalitas pelanggan, hanya pengaruhnya lebih kecil jika dibandingkan dengan
pengaruh langsungnya.
5.2. Saran
Terkait dengan hasil penelitian di atas, maka pihak manajemen koran Harian Suara
Merdeka perlu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya.
Selain itu terkait dengan penetapan harga, maka perlu diperhatikan agar harga koran Harian
Suara Merdeka dapat bersaing dengan harga koran-koran nasional lainnya. Variabel citra
merek memberikan pengaruh yang paling besar dibanding dengan ketiga variabel bebas
lainnya. Hal ini berimplikasi agar pihak manajemen koran Harian Suara Merdeka dapat lebih
mempertahankan dan meningkatkan citra merek yang baik dari koran Harian Suara Merdeka
di masyarakat terutama terkait dengan citra koran Harian Suara Merdeka sebagai media cetak
yang terbesar dan terkenal di Jawa Tengah serta perannya sebagai media perekat komunitas
Jawa Tengah.
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Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini
berimplikasi agar pihak manajemen koran Harian Suara Merdeka dapat senantiasa berupaya
untuk menciptakan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan.
Dengan demikian penting bagi pihak manajemen koran Harian Suara Merdeka untuk
memperhatikan kualitas produk beritanya, kebijakan penetapan harga dan menjaga citra
merek produknya agar dapat memuaskan pelanggan dan selanjutnya akan meningkatkan
loyalitas pelanggan.
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