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Abstract
This study aims to know the effect of internal factor (capitalization, profitability,
inefficiency, size) and external factor (economic growth, inflation) on credit risk of
micro bank in Indonesia. This research uses purposive sampling method. Dependent
variable in this research is credit risk. The independent variables in this study are
capitalization measured by capital adequacy ratio, profitability measured by return on
asset, inefficiency measured by BOPO ratio, size, economic growth, and inflation. The
results show that credit risk is significantly influenced by capitalization, profitability,
inefficiency, size, economic growth, and inflation. Inefficiency and inflation variables
have a positive effect on credit risk, while variable capitalization, profitability, size, and
economic growth negatively affects credit risk.
Keywords: capitalization, profitability, inefficiency, size, economic growth, inflation,
credit risk, rural bank.
Pendahuluan
Industri perbankan adalah salah satu industri yang memiliki pengaruh besar bagi
kelangsungan perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Dalam industri
perbankan di Indonesia, berdasarkan kegiatan usahanya, bank dikategorikan menjadi
dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut
berfungsi sebagai financial intermediaries, yaitu sebagai pihak yang menyalurkan dana
dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Hanya
saja bank perkreditan rakyat lebih terbatas dalam hal kegiatan usaha, yaitu hanya
diperbolehkan menyalurkan kredit tanpa melakukan jasa untuk memperlancar lalu lintas
pembayaran. Selain itu, penyaluran kredit BPR juga hanya terbatas pada satu wilayah.
Dalam industri perbankan, terdapat beberapa risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu
risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko
reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Risiko kredit yang dapat diukur dengan
menggunakan rasio non performing loan (NPL) menjadi salah satu permasalahan dalam
beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, tidak sedikit bank umum maupun bank
perkreditan rakyat yang memiliki NPL melebihi batas ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu sebesar 5%. Berdasarkan statistik
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perbankan yang dirilis OJK, rata-rata NPL BPR pada Desember 2016 sebesar 5,83%
kemudian meningkat menjadi 6,48% pada Januari 2017 hingga 6,98% pada April 2017.
Di beberapa provinsi, rasio NPL industri BPR melebihi 10%. Tiga provinsi dengan NPL
BPR tertinggi tahun 2016 adalah Kalimantan Selatan (13,96%), Sumatera Selatan
(16,43%) dan Gorontalo (23,19%). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan
dengan rata-rata NPL BPR di Indonesia. Cukup banyak bank yang dinilai sehat secara
umum namun tingkat NPLnya terus meningkat. Hanya beberapa bank yang cukup baik
dalam menutup kerugian yang ada, karena memiliki nilai capital adequacy ratio (CAR)
yang berada di atas 12%. Nilai ini merupakan batas minimum yang telah ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank yang memiliki nilai CAR paling sedikit 12%
dianggap memiliki cadangan modal yang cukup untuk menutupi kerugian yang timbul
di kemudian hari, sehingga tidak memengaruhi kondisi keuangan bank tersebut.
Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa industri perbankan mengalami kesulitan
yang tak kunjung reda dalam mengatasi NPL, terlebih pada industri BPR. Peningkatan
NPL yang terus menerus dapat mengancam keberadaan BPR. Rasio NPL yang terlalu
tinggi dapat menyebabkan izin usaha bank dicabut oleh otoritas jasa keuangan (OJK)
dan badan hukum bank dibubarkan. Dari tahun 2006 hingga tahun 2016 terhitung 70
BPR telah dibubarkan oleh OJK. Permasalahannya adalah rasio NPL yang terlalu tinggi
dan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi besarnya NPL bank
perkreditan rakyat (BPR).
Terdapat cukup banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang determinan
NPL, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang menemukan hasil bervariasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Amit Ghosh (2015) di Amerika Serikat menemukan
hasil bahwa permodalan bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Hasil
berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Pascual et al (2015) di 18
negara di kawasan Eropa bahwa permodalan berpengaruh negatif signifikan terhadap
NPL.
Menurut Naima Lassoued (2017), profitabilitas yang diukur menggunakan ROA
berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, baik pada kondisi ekonomi stabil maupun
krisis. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaibi dan Ftiti (2015),
Amit Ghosh (2015) dan Louzis et al (2012).
Penelitian Amit Ghosh (2015) menemukan hasil bahwa variabel inefficiency
berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hasil tersebut sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Chaibi dan Ftiti (2015) di negara Perancis dan Louzis et
al (2012).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaibi dan Ftiti (2015) ditemukan hasil bahwa
size bank berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Berbeda dengan hasil penelitian
tersebut, Naima Lassoued (2017) dan Louzis et al (2012) menemukan hasil bahwa
variabel size tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL.
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Naima Lassoued (2017) mengemukakan bahwa pertumbuhan GDP memiliki pengaruh
negatif terhadap NPL bank, baik pada kondisi ekonomi stabil maupun krisis. Hasil ini
sesuai dengan hasil penelitian dan Amit Ghosh (2015), Chaibi dan Ftiti (2015) serta
Louzis et al (2012) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan GDP berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap NPL.
Penelitian yang dilakukan oleh Amit Ghosh (2015) menemukan hasil bahwa inflasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit bank di Amerika Serikat.
Naima Lassoued (2017) menemukan hasil yang serupa pada institusi keuangan mikro
pada saat kondisi ekonomi krisis. Sementara itu, hasil berbeda diperoleh dari penelitian
yang dilakukan oleh Chaibi dan Ftiti (2015) bahwa inflasi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap risiko kredit bank di Jerman sementara di Perancis tidak ditemukan
pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi terhadap risiko kredit bank.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah faktor internal (permodalan, profitabilitas, inefficiency,
size) dan faktor eksternal (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) berpengaruh terhadap
risiko kredit BPR di Indonesia?
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Definisi dan Fungsi Bank
Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara, yaitu lembaga yang
menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan
dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana. Menurut Undang-undang RI No.
10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fungsi utama perbankan menurut undang-undang adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat. Selain itu, menurut Budisantoso (2006) secara spesifik
beberapa fungsi bank adalah sebagai berikut:
1.

Agent of trust
Bank merupakan lembaga keuangan yang didasarkan pada kepercayaan. Dalam
fungsi ini dibangun kepercayaan baik dari pihak nasabah sebagai pemilik dana,
bank sebagai penyimpan dan penyalur dana hingga debitur sebagai peminjam dana.
Seluruh proses kegiatan usaha berlandaskan kepercayaan.

2.

Agent of development
Bank menjadi pihak yang mendukung pertumbuhan perekonomian negara.
Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana berperan penting bagi
kelancaran kegiatan perekonomian negara.

3.

Agent of services
Bank merupakan lembaga yang tidak hanya melakukan kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana namun juga memberikan jasa perbankan lainnya kepada
masyarakat. Jasa lain yang diberikan perbankan berkaitan dengan kegiatan
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perekonomian masyarakat secara umum, seperti kiriman uang (transfer), kliring
(clearing), kartu kredit (credit card), dsb.
Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat
Beberapa karakteristik BPR yang diatur dalam Undang-undang dan POJK adalah
sebagai berikut:
1. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 13, usaha bank perkreditan rakyat meliputi :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
b. Memberikan kredit ;
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain
2. Bank Perkreditan Rakyat dilarang :
a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
c. Melakukan penyertaan modal ;
d. Melakukan usaha perasuransian ;
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13
Definisi dan Jenis-Jenis Risiko Perbankan
Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen
risiko bagi bank umum, risiko perbankan didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu
peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Beberapa risiko perbankan
adalah sebagai berikut:
1. Risiko kredit, adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada bank.
2. Risiko pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan kondisi pasar. Risiko pasar meliputi risiko suku
bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.
3. Risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan
kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya
proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian
eksternal yang memengaruhi operasional bank.
5. Risiko hukum, adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan
aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan.
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6. Risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder
yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko stratejik, adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil
keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan, adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Dari beberapa risiko perbankan yang ada, risiko perbankan yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah risiko kredit.
Risiko kredit dan pengukurannya
Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena counter party gagal memenuhi
kewajibannya kepada bank. Risiko kredit dapat diartikan sebagai risiko yang timbul
karena debitur gagal bayar (default). Menurut Bank Indonesia, risiko kredit adalah
risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada
bank. Setiap pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat
ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau
memerhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut (Hasibuan, 2001).
Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk risiko kredit adalah non performing loan
(NPL). Berdasarkan Peraturan OJK nomor 15/POJK/03/2017, non performing loan
adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau
macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian
kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Rasio NPL menunjukkan
besarnya proporsi kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian
hari dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Secara matematis NPL dapat
diformulasikan sebagai berikut.
𝑟

𝑟 𝑖

𝐿 𝑎 =

T

...............(1)

Non performing loan umumnya digunakan sebagai indikator aspek kualitas aset dalam
penilaian kesehatan bank. Non performing loan juga dapat digunakan sebagai ukuran
risiko kredit, karena menggambarkan proporsi kredit bermasalah yang dapat
menimbulkan kerugian di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan OJK NOMOR
20/POJK.03/2014, sebuah BPR dapat dikatakan sehat jika memiliki rasio NPL ≤ 5%.
Semakin kecil nilai NPL mencerminkan semakin kecil pula risiko tidak tertagihnya
kredit yang telah diberikan, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan nilai kredit bermasalah
yang cukup rendah jika dibandingkan dengan nilai total kredit yang disalurkan. Semakin
rendah nilai NPL akan menguntungkan pihak bank karena biaya yang dikeluarkan untuk
menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang juga semakin rendah.
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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Risiko Kredit
Setiap bank berada dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.
Faktor-faktor tersebut secara umum diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu faktor
internal dan eksternal bank. Masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh yang
bervariasi terhadap risiko kredit perbankan.
Faktor Internal
Faktor internal bank atau seringkali disebut dengan faktor spesifik bank merupakan
faktor yang berasal dari dalam bank dan dapat dikendalikan secara langsung oleh
manajemen bank, di antaranya: permodalan, profitabilitas, inefficiency dan size.
1. Permodalan
Modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan
menampung kerugian. Permodalan bank menggambarkan kemampuan suatu bank
dalam menutupi eksposur kerugian saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di
masa yang akan datang (Rivai et al, 2013). Salah satu ukuran yang dapat digunakan
untuk mengukur permodalan bank adalah capital adequacy ratio (CAR). Rasio CAR
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank agar stabilitas keuangan bank tetap
terjaga. Besar kecilnya rasio CAR menjadi standar aspek penilaian permodalan
suatu bank, yang diukur dengan rumus sebagai berikut.
=

T

R

T R

…………… (2)

Berdasarkan Peraturan OJK NOMOR 5/POJK.03/2015, bank perkreditan rakyat
wajib menyediakan modal minimum yang dapat dihitung menggunakan rasio CAR
paling rendah sebesar 12%. Semakin besar rasio CAR menggambarkan semakin
tingginya kemampuan bank dalam mengantisipasi eksposur risiko di masa yang
akan datang, dan sebaliknya. Menurut Berger & DeYoung (1997), manajer bank
dengan permodalan yang rendah memiliki perilaku moral hazard dengan
menyalurkan kredit dengan risiko tinggi disertai dengan penilaian kredit serta
pemantauan debitur yang tidak efisien. Perilaku moral hazard ini dapat
meningkatkan nilai kredit bermasalah. Ketika nilai kredit bermasalah meningkat,
risiko tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan juga semakin meningkat.
H1: Permodalan BPR berpengaruh negatif terhadap risiko kredit
2. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan
dengan memanfaatkan aset, modal dan penjualan pada suatu periode. Salah satu
ukuran yang dapat digunakan untuk profitabilitas adalah return on asset (ROA).
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam
memeroleh keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Menurut
ketentuan Bank Indonesia, besar kecilnya ROA dapat diukur dengan rumus sebagai
berikut.
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−

Semakin tinggi rasio ROA suatu bank menggambarkan semakin efisiennya bank
dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh jenis aset yang
dimiliki. Hal ini dikarenakan bank dapat memanfaatkan aset yang tersedia untuk
menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Aset yang menjadi sumber pendapatan
bank terdiri atas aset produktif dan aset nonproduktif. Pemanfaatan aset yang efisien
menggambarkan pendapatan yang dihasilkan dari aset produktif serta aset
nonproduktif yang semakin tinggi. Salah satu komponen pendapatan dalam aset
produktif adalah pendapatan bunga yang akan diterima. Semakin tinggi pendapatan
bunga yang akan diterima menggambarkan jumlah kredit lancar yang semakin tinggi
dan kredit bermasalah yang semakin rendah sehingga dapat mengurangi risiko tidak
tertagihnya piutang bank. Selain itu, salah satu komponen pendapatan dalam aset
nonproduktif adalah agunan yang diambil alih. Peningkatan nilai agunan yang
diambil alih menggambarkan besarnya kepemilikan aset yang diperoleh bank akibat
debitur tidak dapat melunasi utangnya. Semakin tinggi nilai agunan yang diambil
alih menggambarkan perolehan pendapatan atas penjualan aset tersebut yang juga
semakin tinggi. Perolehan pendapatan atas penjualan aset ini dapat digunakan untuk
menutupi kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang sehingga risiko
kerugian yang timbul akibat debitur gagal melunasi utang dapat dikurangi.
H2: Profitabilitas BPR berpengaruh negatif terhadap risiko kredit
3. Inefficiency
Inefficiency menggambarkan tingkat ketidakefisienan suatu perusahaan dalam
melakukan kegiatan operasionalnya. Salah satu cara yang digunakan untuk
mengukur inefficiency bank adalah rasio beban operasional terhadap pendapatan
operasional (BOPO). Secara matematis rasio BOPO dapat diformulasikan sebagai
berikut.
BOPO =

y

…………… (4)

Rasio BOPO yang tinggi mencerminkan bahwa manajemen bank kurang mampu
dalam menekan biaya dan menghasilkan pendapatan operasional. Semakin besar
rasio BOPO suatu bank menggambarkan manajemen bank yang tidak efisien dalam
menjalankan aktivitas operasionalnya. Ketika aktivitas operasional tidak efisien
pendapatan operasional yang diperoleh bank semakin rendah. Pendapatan ini
berupa pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga
yang rendah mengindikasikan bahwa pihak manajemen bank memiliki kemampuan
penilaian kredit yang kurang baik serta pemantauan debitur yang tidak efisien.
Kemampuan penilaian kredit yang tidak efisien menyebabkan kredit yang tidak
layak dapat diterima oleh manajemen bank dan kredit tersebut berpotensi besar
menjadi kredit bermasalah. Peningkatan jumlah kredit bermasalah akhirnya
meningkatkan risiko tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan.
H3: Inefficiency BPR berpengaruh positif terhadap risiko kredit
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4. Size
Size atau ukuran bank merupakan kategori besarnya suatu bank yang dapat diukur
berdasarkan nilai total aset bank tersebut. Secara matematis size dapat
diformulasikan sebagai berikut.
𝑖𝑧 =

…………… (5)

Semakin besar size suatu bank menggambarkan semakin tinggi total aset yang
dimiliki bank. Selain itu, size yang besar juga menggambarkan manajemen bank
yang lebih mampu untuk mendiversifikasi aset yang dimiliki. Ketika kemampuan
untuk mendiversifikasi aset semakin tinggi, pendapatan bank tidak tereksposur
risiko pada satu area sehingga risiko dapat diminimalisir. Selain itu, peningkatan
total aset juga dapat menggambarkan peningkatan volume kredit karena salah satu
komponen utama dalam aset BPR adalah kredit. Dendawijaya (2005)
mengemukakan peningkatan volume kredit memberikan kesempatan bagi pihak
bank untuk menyalurkan kredit ke berbagai pihak sehingga dapat menekan tingkat
spread kredit. Ketika bank dapat menekan tingkat spread kredit, bank dapat
menurunkan tingkat lending rate (bunga kredit) agar bank lebih kompetitif dalam
memberikan pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan kredit.
Tingkat bunga kredit yang rendah dapat memperlancar pembayaran kredit karena
biaya yang dikeluarkan debitur atas sejumlah pinjaman juga rendah. Hal ini pada
akhirnya akan meningkatkan jumlah kredit lancar dan mengurangi jumlah kredit
bermasalah sehingga risiko tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan juga
semakin berkurang.
H4: Size berpengaruh negatif terhadap risiko kredit
Faktor Eksternal
Faktor eksternal bank merupakan faktor yang disebabkan oleh lingkungan sekitar bank
yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen bank. Beberapa faktor
eksternal atau makroekonomi yang dapat memengaruhi risiko kredit perbankan adalah
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi suatu provinsi
tempat BPR berada. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi provinsi adalah pertumbuhan Gross Domestic Regional
Product (GDRP) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik
regional bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan
perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. Data pertumbuhan PDRB masing-masing
provinsi diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia. Semakin tinggi nilai
pertumbuhan PDRB menggambarkan kondisi perekonomian suatu provinsi yang
semakin baik. Pertumbuhan PDRB menggambarkan perkembangan aktivitas
perekonomian masyarakat secara keseluruhan di provinsi tempat BPR berada
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meliputi aktivitas investasi, konsumsi dan produksi. Peningkatan aktivitas produksi
akan menghasilkan tingkat output yang semakin tinggi. Semakin tinggi output yang
dihasilkan menyebabkan pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini akan
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melunasi kredit karena peningkatan
pendapatan menyebabkan dana yang tersedia juga semakin meningkat. Ketika
kemampuan masyarakat dalam melunasi kredit semakin tinggi, tingkat kredit
bermasalah dapat ditekan dan risiko tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan
dapat dikurangi.
H5: Pertumbuhan ekonomiberpengaruh negatif terhadap risiko kredit
2. Inflasi
Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan
secara umum dan terus menerus. Indikator yang seringkali digunakan untuk
mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen (IHK). Pada penelitian ini
tingkat inflasi masing-masing provinsi diperoleh dari laporan tahunan Bank
Indonesia. Tingkat inflasi menggambarkan besarnya peningkatan IHK di provinsi
tempat BPR berada. Inflasi dapat timbul karena berbagai faktor, seperti tingkat
demand atas suatu barang yang cukup tinggi, meningkatnya jumlah uang beredar,
kenaikan biaya produksi, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan
hingga terhambatnya distribusi suatu barang. Ketika harga barang dan jasa cukup
tinggi, masyarakat membutuhkan dana yang lebih tinggi untuk memenuhi aktivitas
konsumsinya. Hal ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat atas barang
dan jasa. Selain itu, ketika inflasi terjadi masyarakat akan lebih mengutamakan
kepentingan konsumsi dan memenuhi pembayaran utang setelah kepentingan
lainnya telah terpenuhi. Hal ini akan menghambat kelancaran pembayaran utang
sehingga mengurangi jumlah kredit lancar dan meningkatkan jumlah kredit
bermasalah. Peningkatan kredit bermasalah menyebabkan risiko tidak tertagihnya
kredit yang telah diberikan juga meningkat.
H6: Inflasi berpengaruh positif terhadap risiko kredit
Model Analisis
Model yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis adalah sebagai
berikut:
𝐿 ,𝑡 = 𝛽 + 𝛽
,𝑡 + 𝛽
,𝑡 + 𝛽
,𝑡 + 𝛽
𝛽𝐼
,𝑡 + 𝜀 ,𝑡 ……………(6)
Keterangan:
𝐿𝑡
: risiko kredit bank i di tahun ke t
: kecukupan permodalan bank i di tahun ke t
,𝑡
: profitabilitas bank i di tahun ke t
,𝑡
,𝑡 : inefficiency bank i di tahun ke t
: size bank i di tahun ke t
,𝑡
,𝑡 : pertumbuhan ekonomi provinsi j tahun ke t
𝐼 ,𝑡
: tingkat inflasi provinsi j tahun ke t
𝜀 ,𝑡
: standar error

,𝑡

+𝛽

,𝑡

+
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Metode Penelitian
Prosedur Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah bank perkreditan rakyat di Indonesia. Sampel
penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling,dengan
kriteria bank yang termasuk dalam daftar Bank Perkreditan Rakyat terbaik dalam
majalah Infobank edisi Juni tahun 2017 dan 2016.
Definisi Operasional Variabel
Berikut ini adalah gambaran yang jelas terhadap setiap variabel yang diteliti dalam
penelitian ini:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Risiko kredit merupakan risiko yang timbul karena counter party (debitur) gagal
memenuhi kewajibannya kepada bank, yang dapat diukur dengan rasio NPL, rumus
(1)
Permodalan merupakan kemampuan suatu bank dalam menutupi eksposur kerugian
saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa yang akan datang yang diukur
dengan rasio CAR, rumus (2)
Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh suatu bank dengan
memanfaatkan seluruh jenis aset yang dimiliki pada suatu periode, yang diukur
dengan ROA, rumus (3)
Inefficiency merupakan tingkat ketidakefisienan suatu perusahaan dalam melakukan
kegiatan operasionalnya, yang diukur dengan rasio BOPO, rumus (4)
Size merupakan besar kecilnya suatu bank yang diukur dengan logaritma natural
dari total aset, rumus (5)
Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kondisi perekonomian suatu
provinsi di tempat BPR berada, yang diukur menggunakan proksi pertumbuhan
produk domestik regional bruto (PDRB). Data pertumbuhan PDRB masing-masing
provinsi diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia.
Inflasi merupakan suatu kondisi dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan
secara umum dan terus menerus, yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing
provinsi dan diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Hasil Penelitian
Analisa statistik deskriptif memberikan gambaran jumlah observasi (N), nilai terendah
(minimum), nilai tertinggi (maximum), dan rata-rata (mean) dari masing-masing
variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko kredit, variabel
independen dalam penelitian ini adalah faktor internal (permodalan, profitabilitas,
inefficiency, size) dan faktor eksternal (pertumbuhan ekonomi, inflasi). Tabel di bawah
ini menunjukkan bahwa rata-rata risiko kredit BPR di Indonesia pada tahun 2015 dan
2016adalah sebesar 1,79%, yang berarti rata-rata BPR mampu menjaga risiko kredit
untuk tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. Nilai minimum rasio CAR sebesar 9,55%
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menunjukkan bahwa BPR tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan minimum yang
telah ditetapkan yaitu sebesar 12% dan membutuhkan permodalan yang lebih tinggi.
Tabel 1
Descriptive Statistics
Variabel
N
Minimum Maximum
Mean
NPL
411
.0000
.0442
.0179
CAR
411
.0955
.9468
.2371
ROA
411
.0079
.2065
.0533
BOPO
411
.4513
.9278
.7529
SIZE
411
10.1311
15.7657
11.4208
GDRP
411
-.0085
.1560
.0542
INFL
411
.0110
.0630
.0305
Valid N
411
(listwise)
Sumber: Data Output SPSS

Std. Deviation
.0104
.1356
.0273
.0833
.9863
.0101
.0080

Rata-rata rasio ROA BPR pada periode penelitian adalah sebesar 5,33%. Nilai
maksimum rasio BOPO sebesar 92,78% menunjukkan bahwa BPR memiliki aktivitas
operasional yang tidak efisien, karena ketentuan batas maksimum BPR dikategorikan
sebagai efisien adalah sebesar 92%. Rata-rata size BPR pada periode penelitian adalah
sebesar 11,42. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar -0,85% menunjukkan
adanya penurunan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di
provinsi tempat BPR berada. Nilai maksimum tingkat inflasi sebesar 6,30%
menunjukkan bahwa provinsi tempat BPR berada mengalami kenaikan harga barang
dan jasa secara terus menerus yang telah melewati batas wajar.
Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis
Berikut adalah hasil analisis dan pengujian hipotesis pengaruh permodalan (CAR),
profitabilitas(ROA), inefficiency (BOPO), size, pertumbuhan ekonomi dan inflasi
terhadap risiko kredit (NPL).
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Tabel 2
Hasil Analisis Pengaruh CAR, ROA, BOPO, size,GDRP, INFL terhadap NPL
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Variabel
t
Sig.
Independen
Std.
β
Beta
Error
Konstanta
0.059
0.012
4.976
CAR
-0.010
0.004
-0.135
-2.750
.006**
ROA
-0.057
0.025
-0.150
-2.261
.024**
BOPO
0.019
0.009
0.154
2.176
.030**
SIZE
-0.004
0.000
-0.377
-8.208
.000***
GDRP
-0.150
0.044
-0.145
-3.405
.001***
INFL
0.112
0.055
0.086
2.036
.042**
F hitung
28.493
0,000
R2
0.297
Variabel
Non performing loan
dependen
***, **, * signifikan pada 1%, 5%, 10%
Sumber: Data output SPSS yang telah diolah
Berdasarkan tabel 2, hasil analisis model regresi menunjukkan bahwa CAR, ROA, size,
dan GDRP berpengaruh negatif terhadap NPL sedangkan BOPO dan INFL berpengaruh
positif terhadap NPL. Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel permodalan (CAR),
profitabilitas (ROA), inefficiency (BOPO), size, pertumbuhan ekonomi dan inflasi
berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit (NPL).
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,297 menunjukkan bahwa 29,7% variabel risiko
kredit (NPL) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti, sedangkan sisanya
71,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.
Pembahasan
Pengaruh faktor internal bank terhadap risiko kredit
1.

Permodalan
Permodalan yang diukur menggunakan rasio CAR berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap risiko kredit. Bank perkreditan rakyat dengan rasio CAR tinggi
memiliki modal penunjang aset berisiko yang besar, sehingga BPR mampu untuk
menutupi kerugian yang lebih besar tanpa memengaruhi kondisi keuangan BPR
tersebut. Permodalan yang besar membuat BPR mampu untuk menyerap risiko
kredit yang tinggi. Menurut Frianto (2012), salah satu fungsi permodalan bank
adalah untuk menanggung risiko kredit bank, karena kredit yang disalurkan
memiliki risiko di kemudian hari dan bila risiko tersebut terjadi pihak bank harus
menanggung kerugian tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
Pascual et al (2015) yang menyatakan permodalan bank berpengaruh negatif
signifikan terhadap risiko kredit bank di 18 negara di Kawasan Eropa.
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2.

Profitabilitas
Profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROA berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap risiko kredit, karena BPR dapat memanfaatkan total aset yang
dimiliki untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat
meningkatkan permodalan yang dimiliki serta menanggung kerugian yang lebih
besar di kemudian hari. Menurut Makri et al. (2014), bank dengan rasio ROA yang
tinggi memiliki lebih sedikit insentif untuk terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi,
sehingga jumlah kredit bermasalah lebih rendah. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Naima Lassoued (2017) yang menyatakan profitabilitas
berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit bank pada kondisi stabil
maupun krisis.

3.

Inefficiency
Inefficiency yang diukur menggunakan rasio BOPO berpengaruh positif dan
signifikan terhadap risiko kredit. Bank perkreditan rakyat dengan rasio BOPO yang
tinggi tidak dapat menjalankan aktivitas operasionalnya dengan efisien dan
memiliki kemampuan penilaian kredit yang buruk, sehingga menyebabkan nasabah
yang tidak layak atau berisiko diterima dan meningkatkan jumlah kredit bermasalah
di kemudian hari. Menurut Ladi Wajuba (2016), untuk menutup biaya operasional
yang tinggi BPR menetapkan suku bunga yang tinggi untuk memeroleh pendapatan
bunga yang lebih besar. Pada akhirnya keputusan tersebut memengaruhi
kemampuan pembayaran bunga masing-masing debitur akibat besarnya biaya yang
harus dibayarkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Chaibi dan
Ftiti (2015) yang menyatakan inefficiency berpengaruh positif signifikan terhadap
risiko kredit bank di Perancis.

4.

Size
Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kredit, karena BPR besar
lebih mampu untuk mendiversifikasi aset yang dimiliki dibandingkan BPR kecil.
Selain itu, dibandingkan BPR kecil, BPR besar lebih mampu bersaing dalam
memberikan tingkat bunga kredit, karena BPR besar memiliki sumber pendanaan
yang lebih luas. Bank perkreditan rakyat yang besar lebih dipercaya dalam
menghimpun dana masyarakat karena reputasi yang baik, sehingga untuk
mempertahankan reputasi tersebut, BPR akan meningkatkan prinsip kehati-hatian
dalam menyalurkan kredit kepada debitur agar dana yang dihimpun dari masyarakat
dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian
hari. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penilitian Naima Lassoued (2017)
dan Louzis et al (2012) yang menyatakan bahwa size tidak berpengaruh signifikan
terhadap risiko kredit bank.

Pengaruh Faktor Eksternal Bank Terhadap Risiko Kredit
1.

Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki aktivitas ekonomi
yang semakin baik, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat secara
keseluruhan. Kemampuan masyarakat dalam melunasi kredit menjadi meningkat
dan jumlah kredit bermasalah menjadi lebih rendah. Hasil penelitian ini konsisten
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dengan hasil penelitian Louzis et al (2012) yang menyatakan inflasi berpengaruh
negatif terhadap risiko kredit bank.
2.

Inflasi
Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit. Provinsi dengan tingkat
inflasi yang tinggi mengalami kenaikan harga barang dan jasa secara terusmenerus. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat atas
barang dan jasa menurun, sehingga masyarakat membutuhkan dana yang lebih
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat terbatasnya dana yang dimiliki,
masyarakat mengutamakan kebutuhan konsumsi atau kebutuhan utama dan
mengesampingkan pembayaran utang, sehingga kredit bermasalah meningkat. Hasil
penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Amit Ghosh (2015) yang
menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap risiko kredit bank.

Simpulan dan Saran
Simpulan
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Permodalan BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit BPR, karena
BPR dengan permodalan yang tinggi dapat menanggung kerugian yang besar
sehingga kredit bermasalah dapat dikurangi.
Profitabilitas BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit BPR, karena
BPR dengan profitabilitas yang tinggi mampu memanfaatkan total aset yang
dimiliki dengan efisien, sehingga mampu untuk menutupi kerugian yang timbul
akibat tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan.
Inefficiency BPR berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit BPR, karena
BPR memiliki kemampuan penilaian kredit yang buruk, sehingga jumlah kredit
bermasalah meningkat.
Size BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit BPR, karena BPR
besar mampu mendiversifikasi aset yang dimiliki, selain itu BPR besar mampu
memberikan tingkat bunga kredit yang bersaing, sehingga lebih selektif dalam
menyalurkan kredit.
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit BPR,
karena provinsi dengan pertumbuhan PDRB yang tinggi akan meningkatkan tingkat
pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar utang
juga meningkat dan kredit bermasalah dapat dikurangi.
Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit BPR, karena tingkat
inflasi mengurangi daya beli masyarakat, sehingga kemampuan pembayaran utang
masyarakat menurun.

Saran
1.

Bagi manajemen BPR perlu memerhatikan faktor internal (permodalan,
profitabilitas, inefficiency, size) dan faktor eksternal (pertumbuhan ekonomi,
inflasi) untuk mengendalikan besarnya risiko kredit, mengambil keputusan dan
merumuskan kebijakan kredit BPR.
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Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini karena koefisien determinasi R2dalam penelitian ini
masih rendah.
Bagi nasabah perlu memerhatikan baik faktor internal maupun faktor eksternal BPR
untuk menilai risiko kredit bank agar dapat membantu pengambilan keputusan
dalam memilih BPR.
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Abstract
This research aims to analyze the organizational performance from customer
perspective. On the other hand, the mediation effect of corporate social responsibility
toward corporate governance and perceived market performance were also identified.
Data were taken from 130 respondents using judgmental sampling. Data were analyzed
using SEM with software LISREL 8.8. Results show that corporate governance
positively influences corporate social responsibility whereas corporate social
responsibility positively influences perceived market performance. It is also found that
the mediation effect of corporate social responsibility toward the relationship of
corporate governance and perceived market performance is positively confirmed.
Keywords : corporate social responsibility, corporate governance, perceived market
performance, mediation effect
Pendahuluan
Dunia bisnis dewasa ini merupakan bagian dari komunitas masyarakat dan memiliki
tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat. Namun demikian, sering kali
peran dunia usaha hanya terbatas pada pemberian dukungan dana secara sukarela
(voluntary) dan kedermawanan (philanthropy) sehingga manfaatnya tidak begitu
dirasakan oleh masyarakat pada umumnya (Anatan 2009). Pemerintah melalui pasal 74
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun
2007 menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. CSR berhubungan erat dengan
pembangunan berkelanjutan, dimana sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam
beraktifitas harus mendasarkan segala keputusannya bukan hanya pada sektor penjualan
atau profit semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana
perusahaan berada. CSR di Indonesia yang telah diketahui masyarakat umum dilakukan
dalam bentuk perekrutan tenaga kerja sekitar perusahaan, pengolahan limbah, serta
pelestarian lingkungan sekitar, dan juga kegiatan-kegiatan beasiswa pendidikan serta
kegiatan olahraga. Dengan adanya CSR, diharapkan kegiatan ini mampu membantu
pemerintah untuk mengurangi masalah pengangguran maupun masalah kelestarian
lingkungan sekitar. Lebih lanjut, CSR ternyata tidak hanya merupakan niat baik
perusahaan namun juga membawa manfaat positif bagi perusahaan itu sendiri yaitu
peningkatan nilai perusahaan.

17

Neva Permatasari Sutedjo
Paskah Ika Nugroho

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Berdiskusi tentang CSR tidak dapat terlepas dari corporate governance (tata kelola
perusahaan). Apabila sebuah perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan dengan
baik, maka akan lebih mudah bagi perusahaan tersebut untuk menerapkan CSR. Hal ini
dikarenakan sebenarnya CSR sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang
mewajibkan perusahaan untuk menerapkan CSR. Apabila perusahaan tersebut tata
kelolanya baik, maka pasti perusahaan tersebut akan berusaha untuk comply atau
memenuhi kewajiban sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang. Oleh karenanya,
apabila berbicara tentang CSR maka sangat erat kaitannya dengan corporate
governance.
Penelitian ini juga akan melihat nilai perusahaan namun lebih dilihat dari perceived
market performance (PMP). Hal ini sangat penting untuk dilihat karena persepsi tentang
nilai perusahaan akan membuat pelanggan mau untuk membeli produk perusahaan yang
berarti benar-benar meningkatkan nilai perusahaan. Sebagai contoh, apabila pelanggan
mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh produsen merek AQUA, maka
pelanggan tersebut akan memiliki persepsi yang baik tentang AQUA sehingga ketika
dia membutuhkan air minum, maka dia akan lebih condong mencari merek AQUA
terlebih dulu dibanding merek lain. Hal ini berarti meningkatkan penjualan AQUA yang
pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Apabila dikaitkan dengan tata
kelola maupun CSR, maka jelas sekali terlihat bahwa perusahaan yang menerapkan
CSR maupun tata kelola yang baik pastinya akan memiliki persepsi nilai perusahaan
yang tinggi pula.
Penelitian tentang corporate governance (tata kelola perusahaan) telah banyak
dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun demikian, penelitian
yang melihat pengaruh mediasi CSR terhadap hubungan corporate governance terhadap
nilai perusahaan masih sangat terbatas (sebagai contoh penelitian Simadibrata 2012;
Stanwick dan Stanwick 2010). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kangarluie
dan Bayazidi (2011) menunjukkan pengaruh corporate governance terhadap CSR.
Sementara penelitian Rustiarini (2011) memperlihatkan adanya pengaruh positif dari
CSR terhadap nilai perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncul gap yaitu
apakah CSR memediasi pengaruh corporate governance. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap CSR, pengaruh CSR terhadap
nilai perusahaan dan pengaruh mediasi CSR dalam hubungan corporate governance
terhadap nilai perusahaan.
BCA dipilih karena BCA telah bergabung dengan Indeks Persepsi Corporate
Governance dimana pada bulan Januari-April 2005 BCA memperoleh rangking
tertinggi untuk pengelolaan keuangan berkaitan dengan corporate governance
(http://www.bca.co.id/include/download/09_GCG-ENG.pdf). Selain itu BCA juga
sangat aktif mensosialisasikan program GCG nya dan secara berkala menerbitkan
tulisan tentang program Corporate Governance mereka, seperti misalnya:
1.
2.
3.
4.

InfoBCA No. 144, Mei 2005;
InfoBCA No. 145, Juli 2005;
InfoBCA No. 149, Desember 2005; dan
InfoBCA, No. 150, Desember 2005.

18

Neva Permatasari Sutedjo
Paskah Ika Nugroho

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis karena mengisi
kesenjangan dalam penelitian tentang pengaruh corporate governance, CSR dan nilai
perusahaan sebagaimana dipersepsikan oleh pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan memberikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan tentang pentingnya
melakukan corporate governance dengan baik dan CSR untuk dapat meningkatkan nilai
perusahaan.
Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih
melihat nilai perusahaan sebagaimana dipersepsi oleh pelanggan. Pada penelitian yang
lain (misalnya Simadibrata 2012; Stanwick dan Stanwick 2010) lebih melihat kepada
nilai perusahaan berdasarkan nilai riil. Perbedaan mendasar berikutnya adalah bahwa
pada penelitian ini melihat efek mediasi CSR terhadap hubungan antara corporate
governance terhadap perceived market performance. Sementara penelitian Kangarluie
dan Bayazidi (2011) hanya melihat pengaruh CG terhadap CSR saja.
Landasan Teori
Teori Pensinyalan (Signalling Theory)
Penelitian ini mengadopsi teori sinyal dalam menjelaskan pengaruh corporate
governance maupun corporate social responsibility terhadap persepsi nilai perusahaan.
Teori signal menjelaskan tentang dorongan perusahaan dalam memberikan informasi
kepada pihak eksternal, misalnya kepada pelanggan atau masyarakat (Rustiarini 2011).
Dorongan tersebut untuk menjelaskan adanya asimetri informasi antara perusahaan dan
pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus
mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non
keuangan. Salah satu informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan adalah
informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social
responsibility. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan atau
laporan sosial perusahaan terpisah. Perusahaan melakukan pengungkapan corporate
social responsibility dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.
Corporate governance
Corporate governance (CG) didefinisikan sebagai sebagai suatu sistem tata kelola
perusahaan yang menjelaskan hubungan banyak pihak dalam menentukan arah dan
kinerja perusahaan. Tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi
stakeholders atau pemangku kepentingan terkait. Corporate governance yang efektif
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Rustiarini 2011). Selain itu,
perusahaan yang mempunyai corporate governance yang baik akan lebih mudah
melakukan CSR. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki
corporate govenance yang baik tentunya juga akan mematuhi peraturan pemerintah,
yaitu dalam hal ini UU no. 40 tahun 2007 yang mengharuskan perusahaan untuk
melakukan CSR. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kangarluie dan Bayazidi
(2011) juga menunjukkan hubungan yang positif antara CG dan CSR.
Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan:
H1: Corporate governance berpengaruh positif terhadap CSR.
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Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responbility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi
dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung 2009). Ambadar (2008)
mengemukakan beberapa motivasi dan manfaat perusahaan melakukan program CSR
yaitu, (1) perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak lingkungan yang hanya
mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan akibat dari perilaku buruk
perusahaan, (2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat membantu para manajer dan
karyawan menghadapi masalah seperti permintaan lapangan kerja di lingkungan
perusahaan berada, (3) perusahan mendapatkan rasa hormat dari kelompok inti
masyarakat yang membutuhkan keberadaan perusahaan khususnya penyediaan lapangan
kerja, (4) perilaku etis dari perusahan dapat menimbulkan rasa aman dari gangguan
lingkungan sekitar sehingga lancar dalam melaksanakan kegiatannya.
Apabila perusahaan melakukan CSR dengan baik, maka perusahaan tersebut akan
mendapatkan karyawan yang baik, turn over karyawan yang rendah, pembelian yang
terus berulang dari pelanggan, minimnya biaya atau angka kecelakaan, dan sebagainya.
Meskipun banyak terdapat definisi tentang CSR, namun penulis setuju dengan pendapat
Untung (2009) yang menekankan kepada kontribusi dan komitmen perusahaan untuk
perkembangan ekonomi. Definisi ini berlaku baik CSR sebagai independent variabel
maupun ketika CSR berfungsi sebagai dependent variabel. Dengan demikian, maka
perusahaan yang menerapkan CSR tentunya akan memiliki nilai perusahaan yang bagus
paling tidak dari persepsi pelanggannya. Sebagai contoh, apabila pelanggan
mengevaluasi positif kegiatan CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka
pelanggan tersebut akan memiliki persepsi yang baik tentang produk dari perusahaan
tersebut sehingga ketika dia membutuhkan produk, maka dia akan lebih condong
mencari merek produk tersebut terlebih dulu dibanding merek lain. Hal ini berarti
meningkatkan penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
Apabila dikaitkan dengan tata kelola maupun CSR, maka jelas sekali terlihat bahwa
perusahaan yang menerapkan CSR maupun tata kelola yang baik pastinya akan
memiliki persepsi nilai perusahaan yang tinggi pula. Pengungkapan CSR berpengaruh
pada nilai perusahaan dimana kinerja perusahaan menggambarkan nilai dari perusahaan
tersebut (Rustiarini 2011). Dengan demikian, peneliti menyimpulkan:
H2: CSR berpengaruh positif terhadap perceived market performance.
Perceived Market Performance
Persepsi nilai perusahaan menurut Flint et al. (2011) adalah bagaimana sebuah
perusahaan dinilai positif oleh pelanggannya, dalam hal ini menyebabkan terjadinya
pembelian berulang maupun loyalitas dari pelanggannya. Sebuah perusahaan dengan
corporate governance yang bagus tentunya akan dinilai positif oleh pelanggannya
sehingga terjadi kepuasan pelanggan yang berujung pada pembelian berulang dan
berakhir pada meningkatnya nilai perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memiliki CG
yang baik, maka pelanggan akan menilai hal tersebut dan menyebabkan terjadinya
evaluasi positif dari pelanggan. Evaluasi positif ini akan berlanjut pada terjadinya
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pembelian yang akhirnya mengarah kepada perceived market performance (PMP).
Sebagai contoh, masyarakat akan lebih senang menabung atau meminjam uang di Bank
dengan CG yang baik seperti BCA dibanding bank yang “bermasalah” seperti Bank
Century (yang sekarang berubah nama menjadi Bank Mutiara). Contoh di atas
menunjukkan dengan jelas hubungan CG terhadap PMP. Penelitian yang dilakukan oleh
Rustiarini (2011) juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara CG dan PMP.
Lebih lanjut, Maherr dan Andersson (1999) juga menemukan bahwa CG berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan bahkan dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi
sebuah negara. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan:
H3: Corporate governance berpengaruh positif terhadap perceived market performance.
Penelitian yang dilakukan oleh Kangarluie dan Bayazidi (2011) menunjukkan pengaruh
corporate governance terhadap CSR. Sementara penelitian Rustiarini (2011)
memperlihatkan adanya pengaruh positif dari CSR terhadap nilai perusahaan. Sebagai
penjelasan adalah bahwa apabila perusahaan menerapkan CG dengan baik, maka
perusahaan tersebut akan melakukan CSR dengan baik pula. Hal ini sebagai akibat dari
adanya keinginan perusahaan untuk taat terhadap peraturan pemerintah, dalam hal ini
UU no. 40 tahun 2007. Dengan dilakukannya CSR, maka akan timbul evaluasi positif
dari pelanggan yang akan menyebabkan terciptanya positif PMP. Untuk itu, peneliti
memunculkan hipotesis sebagai berikut:
H4: CSR memediasi pengaruh corporate governance terhadap perceived market
performance.
Gambaran hipotesis dapat dirangkum dalam model penelitian berikut :
Gambar 1.
Model Penelitian

Corporate
Governance

Corporate Social
Responsibility

Perceived Market
Performance

Metode Penelitian
Jenis dan Sumber Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
penyebaran kuesioner kepada para responden, yaitu nasabah dari Bank BCA yang
menjadi obyek penelitian.
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Populasi dan Sampel
Tabel 1. Operasionalisasi konsep
Variabel
Definisi
Indikator Empirik
CG
suatu sistem tata kelola
1. Perusahaan mengungkapkan
(Nuraini
perusahaan yang
tujuan/kebijakan perusahaan secara umum
2012)
menjelaskan
hubungan berkaitan dengan tanggung jawab sosial
banyak
pihak
dalam perusahaan kepada masyarakat
menentukan arah dan kinerja
2. Perusahaan terbuka terhadap informasi
perusahaan
berhubungan dengan tanggung jawab sosial
perusahaan selain yang disebutkan di atas
3. Perusahaan menjelaskan peningkatan
kondisi kerja secara umum
4. Perusahaan mengungkapkan kualifikasi
tenaga kerja yang direkrut
5. Perusahaan mengungkapkan stabilitas
pekerjaan dan masa depan perusahaan
CSR
komitmen perusahaan untuk
1. Perusahaan memberikan sponsor untuk
(Untung
berkontribusi dalam
konferensi pendidikan, seminar/pameran
2009;
perkembangan ekonomi yang seni
Rustiarini
berkelanjutan
2. Perusahaan membiayai program beasiswa
2011)
dengan
memperhatikan
3. Perusahaan membantu korban bencana
tanggung jawab sosial
alam
perusahaan
dan
menitik
4. Perusahaan mendukung pengembangan
beratkan pada
industri lokal
keseimbangan
antara
5. Perusahaan bertindak sebagai sponsor
perhatian terhadap
untuk proyek kesehatan masyarakat
aspek ekonomis, sosial, dan
lingkungan
PMP
bagaimana sebuah perusahaan
1. Perusahaan memiliki tingkat penjualan
(Flint et al. dinilai positif
lebih baik dibanding pesaingnya
2011)
oleh pelanggannya, dalam hal
2. Perusahaan dapat memenuhi target
ini menyebabkan
penjualannya dengan mudah
terjadinya pembelian berulang
3. Perusahaan memiliki pertumbuhan
maupun loyalitas
penjualan yang baik
dari pelanggannya
4. Perusahaan memiliki pangsa pasar yang
lebih baik dibanding pesaingnya
5. Keseluruhan kinerja perusahaan baik
Populasi dalam penelitian ini meliputi nasabah BCA yang tahu tentang CSR ataupun
tata kelola perusahaan, yang dalam hal ini adalah BCA itu sendiri. Sampel penelitian ini
nasabah BCA yang tahu tentang CSR ataupun tata kelola perusahaan BCA sebanyak
130 responden. Angka 130 didapatkan dengan melihat nilai minimal jumlah kuesioner
dari jumlah parameter penelitian ditambah hipotesis dan dikalikan dengan angka 5
sehingga total adalah 95 responden (Hair et al. 1995). Teknik sampling yang digunakan
adalah judgemental sampling, yaitu teknik sampling dengan kriteria tertentu. Adapun
kriteria yang digunakan adalah merupakan nasabah BCA selama minimal 1 tahun,
berusia di atas 18 tahun dan tahu tentang CSR ataupun tata kelola perusahaan BCA.
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Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada Tabel 1.
Metode Analisis
Pada tahap pertama, peneliti membagikan kuesioner kepada 30 responden untuk sebagai
tahap pendahuluan. Setelah itu data dianalisa untuk melihat reliabilitas dan validitasnya.
Beberapa pertanyaan yang tidak valid dilakukan wording ulang. Setelah itu terkumpul
130 kuesioner. Data kuesioner yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode
stuctural equation modelling (SEM) dengan bantuan software LISREL 8.80. SEM
digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan sekaligus untuk menguji pengaruh
mediasi CSR terhadap perceived market performance. Setelah diperoleh hasil pengujian
hipotesis dari SEM, maka dilakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) responden BCA
yang ditemui di kantor cabang BCA Salatiga. Kesepuluh responden ini adalah
responden yang sedang menunggu giliran dilayani oleh BCA dan telah menjadi nasabah
BCA selama minimal 3 (tiga) tahun dengan komposisi 6 wanita dengan rentang usia 1945 tahun dan 4 pria dengan rentang usia 23-50 tahun. Wawancara ini dilakukan untuk
mendapatkan konfirmasi dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan. Hasil hipotesis
yang didukung maupun tidak didukung data dikonfirmasi dari wawancara ini.

Analisis dan Pembahasan
Sebelumnya peneliti telah melakukan pre-tes kuesioner kepada 30 responden untuk
melihat validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator yang akan digunakan
sebagai pernyataan dalam kuesioner. Menurut Hair et al., (2010), suatu indikator
dinyatakan valid jika nilai corrected item-total correlation ≥ 0,361 dan dinyatakan
reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,5. Hasil uji dengan menggunakan SPSS 17.0
menemukan bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak valid sehingga kemudian
dilakukan sedikit perubahan pernyataan pada kuesioner yang indikatornya tidak valid
dan kemudian kuesioner disebarkan ulang kepada 130 responden. Data yang diperoleh
dari hasil penyebaran kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan software LISREL
8.8.
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Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel
CG

CSR

PMP

Indikator
Empirik
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5

Corrected Item-Total
Correlation
0,581
0,755
0,656
0,666
0,643
0,781
0,658
0,241
0,826
0,891
0,644
0,681
0,573
0,647
0,372

Cronbach’s Alpha
0,847

0,858

0,800

Sumber : Output SPSS 17

Karakteristik
Jenis kelamin
Usia

Pendidikan

Pengeluaran per
tahun

Lama menjadi
nasabah BCA

Tabel 3. Karakteristik Responden
Kategori
Jumlah
Pria
80
Wanita
50
< 30 tahun
60
30-45 tahun
47
>45 tahun
23
SMA
63
Sarjana (S1)
57
Pascasarjana (S2)
10
<30 juta
53
30-40 juta
31
40-50 juta
22
>50 juta
24
<1 tahun
19
1-3 tahun
37
>3 tahun
74
Sumber: Data primer diolah

%
61,5
38,5
46,2
36,2
17,7
48,5
43,8
7,7
40,8
23,8
16,9
18,5
14,6
28,5
56,9
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Tabel 4. Distribusi jawaban kuesioner
Item
Pertanyaan
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CSR1
CSR2
CSR3
CSR4
CSR5
PMP1
PMP2
PMP3
PMP4
PMP5

Sangat tidak
setuju
Fre
%
1
0,8
1
0,8
0
0
1
0,8
1
0,8
1
0,8
2
1,5
1
0,8
2
1,5
6
4,6
6
4,6
9
6,9
2
1,5
6
4,6
6
4,6

Tidak setuju
Fre
13
16
21
22
20
38
18
38
53
49
48
81
57
66
58

%
10
12,3
16,2
16,9
15,4
29,2
13,8
29,2
40,8
37,7
36,9
62,3
43,8
50,8
44,6

Setuju
Fre
110
96
89
86
88
85
93
65
66
66
69
38
65
48
51

%
84,6
73,8
68,5
66,2
67,7
65,4
71,5
50
50,8
50,8
53,1
29,2
50
36,9
39,2

Sangat
setuju
Fre
%
6
4,6
17
13,1
20
15,3
21
16,2
21
16,2
6
4,6
17
13,1
26
20
9
6,9
9
6,9
7
5,4
2
1,5
6
4,6
10
7,7
15
11,5

Mean

2,93
2,99
2,99
2,98
2,99
2,74
2,96
2,89
2,63
2,60
2,59
2,25
2,58
2,48
2,58

Sumber: Data primer diolah
Hasil Pengolahan Data
Dengan menggunakan SEM dan bantuan Lisrel 8.8, diperoleh uji kesesuaian
keseluruhan model struktural, yang didalamnya menghasilkan nilai kesesuaian atau
GOF. Secara lengkap nilai kesesuaian tersebut ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Ukuran Kesesuaian keseluruhan Model Struktural
Indikator
GOF
GFI
RMSEA
NNFI
NFI
RFI
IFI

Ukuran Yang
Diharapkan
GFI > 0,90
RMSEA < 0,08
NNFI > 0,90
NFI > 0,90
RFI > 0,90
IFI > 0,90

Hasil
Estimasi
0,88
0,067
0,97
0,94
0,92
0,98

CFI

CFI > 0,90

0,98

Kesimpulan
Marginal fit
Good fit
Good fit
Good fit
Good fit
Good fit
Good fit

Sumber: Data primer diolah
Berdasarkan tabel diatas, pada umumnya dapat disimpulkan bahwa model penelitian
memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Hal ini terbukti dari nilai estimasi yang
didominasi oleh nilai dengan tingkat kesesuaian baik (good fit). Meskipun demikian,
terlihat ada satu ukuran yang berada dibawah ukuran kesesuaian baik, yaitu GFI tapi
masih berada dalam lingkup kesesuaian marginal.
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Hasil Pengujian Hipotesis
Berikut merupakan gambar dan hasil analisis full model SEM.

Gambar 2. Path Diagram

Sumber: Output Lisrel 8.8
Hasil diatas memperlihatkan nilai koefisien yang dihasilkan dan nilai │t│. Apabila
lintasan struktural memiliki nilai │t│≥ 1,96, maka koefisien lintasan tersebut
dinyatakan signifikan, dan apabila │t│≤ 1,96, maka disimpulkan bahwa koefisien dari
lintasan tidak signifikan (Hair et al. , 2010).
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis
HIPOTESIS
Nilai t
H1:
Corporate governance berpengaruh positif
4,80
terhadap CSR
H2:
CSR berpengaruh positif terhadap perceived
4,64
market performance
H3:
Corporate governance berpengaruh positif
-0,81
terhadap perceived market performance
H4:
CSR memediasi pengaruh corporate
4,72
governance terhadap perceived market performance.
Sumber: Output Lisrel 8.8

Hasil Uji
Didukung data
Didukung data
Tidak didukung
data
Didukung data

Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan bahwa CG berpengaruh positif terhadap
CSR. Hal ini terlihat dari nilai │t│pada tabel 6 yang sesuai dengan persyaratan statistik
yang telah ditentukan (│t│≥ 1,96), sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung data.
Pada hasil pengujian hipotesis 1 ditemukan bahwa perusahaan yang dipersepsikan
memiliki corporate governance yang baik tentunya perusahaan tersebut juga akan
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memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terwujud dalam bentuk CSR.
Apabila perusahaan memiliki tata kelola yang baik, maka perusahaan tersebut juga akan
menjalankan peraturan pemerintah yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan
perusahaan untuk menerapkan CSR. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat
Kangarluie dan Bayazidi (2011) yang menunjukkan hubungan yang positif antara CG
dan CSR.
Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap
PMP . Hal ini terlihat dari nilai │t│pada tabel 6 yang sesuai dengan persyaratan
statistik yang telah ditentukan (│t│≥ 1,96), sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung
data. Pada hasil pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa semakin baik CSR yang
dilakukan oleh perusahaan maka semakin baik pula PMP dari perusahaan tersebut.
Sebagai contoh pada kasus BCA, apabila BCA dipersepsikan masyarakat memiliki CSR
yang baik misalnya dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat
kurang mampu maka pelanggan akan menjadi semakin loyal terhadap BCA karena
mereka berpikir bahwa dengan menjadi pelanggan yang loyal terhadap BCA maka
sesungguhnya mereka sedikit banyak ikut membantu masyarakat kurang mampu
melalui program CSR BCA. Loyalitas dalam hal ini adalah pembelian berulang atau
positive word of mouth yang akhirnya akan meningkatkan PMP dari BCA tersebut.
Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berumur dibawah 30 tahun dengan
mayoritas pendidikan SMA ke atas. Dengan latar belakang seperti itu maka responden
dalam penelitian ini adalah responden yang cerdas sehingga mereka mengetahui bahwa
program CSR yang dilakukan dengan baik oleh BCA akan membuat mereka puas
terhadap BCA yang berujung kepada loyalitas yang akhirnya akan meningkatkan PMP
dari BCA tersebut. Dengan demikian hipotesa 2 dalam penelitian ini didukung oleh
data.
Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan bahwa CG tidak berpengaruh positif
terhadap PMP. Hal ini terlihat dari nilai │t│pada tabel 6 yang ≤ 1,96), sehingga
hipotesis ini dinyatakan tidak didukung data. Pada hasil pengujian hipotesis 3
ditemukan bahwa CG yang dilakukan oleh perusahaan tidak cukup kuat untuk
berpengaruh terhadap PMP. Hal ini dikarenakan CG saja tidak membuat pelanggan
menghargai CG tersebut yang berujung kepada peningkatan PMP. Nasabah BCA
melihat CG sebagai suatu keharusan perusahaan dalam mengikuti tata kelola yang telah
ditetapkan pemerintah maupun pihak internal BCA sendiri. Tidak ada kontribusi dari
BCA terhadap masyarakat luas dengan dilakukannya CG yang baik. Hal ini membuat
CG yang berdiri sendiri tidak cukup kuat untuk berpengaruh terhadap PMP. Dengan
mayoritas responden yang memiliki pengeluaran dibawah 30 juta per tahun adalah
anak-anak muda yang tidak peduli dengan CG yang dilakukan oleh BCA. Hal ini
mungkin dapat menjelaskan kenapa CG tidak berpengaruh positif terhadap PMP. Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Rustiarini (2011) maupun Maherr dan
Andersson (1999). Dengan demikian hipotesa 3 dalam penelitian ini tidak didukung
oleh data.
Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan bahwa CSR memediasi hubungan antara
CG terhadap PMP . Hal ini terlihat dari nilai │t│pada tabel 6 yang sesuai dengan
persyaratan statistik yang telah ditentukan (│t│≥ 1,96), sehingga hipotesis ini
dinyatakan didukung data. Pada hasil pengujian hipotesis 4 ditemukan bahwa CSR
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memang memediasi hubungan antara CG terhadap PMP. Apabila CG berdiri sendiri
maka CG tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi PMP. Namun apabila CSR
berdiri sendiri maka dia cukup kuat untuk berpengaruh positif terhadap PMP. Dengan
demikian maka CSR lah yang sebenarnya lebih dominan dalam mempengaruhi PMP.
Banyak nasabah yang tidak peduli dengan CG yang dilakukan oleh perusahaan karena
mungkin mereka tidak peduli dengan CG yang dilakukan perusahaan karena tidak ada
kaitannya secara langsung terhadap mereka. Namun apabila CG tersebut diikuti oleh
CSR maka nasabah akan memperhatikan dan mempedulikan sehingga berujung pada
peningkatan PMP. Penelitian ini menggarisbawahi penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Kangarluie dan Bayazidi (2011) menunjukkan pengaruh corporate
governance terhadap CSR. Sementara penelitian Rustiarini (2011) memperlihatkan
adanya pengaruh positif dari CSR terhadap nilai perusahaan.
Kesimpulan
Penelitian ini memberikan warna baru dalam khasanah penelitian CG, CSR dan PMP.
Kontribusi utama dari penelitian ini adalah melihat MP dari persepsi dan menguji
hubungan-hubungan tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan SEM. Apabila
penelitian sebelumnya menguji secara parsial dan satu per satu, maka penelitian ini
menguji secara bersama-sama. Penelitian ini juga ingin melihat pengaruh mediasi CSR
terhadap hubungan CG dan PMP. Dari penyebara kuesioner terhadap 130 responden
maka diperoleh kesimpulan bahwa CG berpengaruh positif terhadap CSR. Di lain pihak
CSR juga berpengaruh positif terhadap PMP. Hal ini membuktikan hipotesis awal
penelitian ini bahwa CSR memediasi hubungan antara CG terhadap PMP. Penelitian ini
juga menunjukkan bahwa CG tidak berpengaruh positif terhadap PMP. Hal ini
menunjukkan temuan menarik bahwa CG yang dijalankan perusahaan dianggap oleh
pelanggan sebagai urusan internal perusahaan dan suatu keharusan untuk menjalankan
peraturan pemerintah tentang tata kelola perusahaan yang baik. Sementara kegiatan
CSR lebih dianggap sebagai kegiatan eksternal yang berdampak pada masyarakat umum
maupun pelanggan BCA sendiri. Hal inilah yang memberikan alasan CSR berpengaruh
positif terhadap PMP sekaligus memediasi hubungan CG terhadap PMP.
Implikasi Manajerial
BCA sebagai Bank papan atas di Indonesia harus terus melakukan CSR dengan baik.
Hal ini untuk memenuhi amanat UU yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Namun di sisi lain,
CSR ini ternyata diapresiasi oleh pelanggan sehingga akan meningkatkan PMP. Oleh
karenanya, CSR harus dilakukan secara berkelanjutan sekaligus dikomunikasikan
dengan baik kepada pelanggan BCA maupun masyarakat umum. Dari wawancara kecil
yang dilakukan, masih banyak dijumpai pelanggan BCA yang belum tahu atau tidak
paham program CSR BCA. Program CSR BCA ke depan juga harus mampu
memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta menjangkau masyarakat
menengah ke bawah untuk menghapus kesan bahwa BCA adalah bank nya orang-orang
kaya yang tidak peduli dengan masyarakat menengah ke bawah. BCA harus mampu
menunjukkan sebagai Bank besar yang tidak hanya mementingkan keuntungan finansial
semata namun juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum demi memajukan
bangsa Indonesia.
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Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang
1.
2.

3.

Penelitian ini hanya melihat MP dari persepsinya saja. Penelitian ke depan perlu
melihat MP dalam angka untuk lebih memperkaya hasil penelitian.
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diambil hanya dari satu kantor cabang
BCA saja. Penelitian ke depan perlu lebih memperhatikan variasi penyebaran
geografi lokasi kantor cabang BCA sehingga memungkinkan diperoleh data yang
lebih kaya dan bervariasi.
Penelitian ini hanya melihat jawaban dari responden yang merupakan pelanggan
BCA biasa. Perlu juga diteliti jawaban dari pelanggan BCA prioritas yang
mempunyai jumlah dana yang relatif besar sehingga CG mungkin sangat penting
bagi mereka.
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Abstract
The competition among retail owners cannot be avoided, with various promotions
offered, retailers are competing to win the hearts of consumers. The more new
companies appear, the more offered products on the market. Of course this situation
makes it easier for producers to market their products and for retailers themselves they
will always compete to do more creative things in an effort to attract potential
consumers.
Price discounts and bonus packs are the most widely used sales promotions, both online
and offline sales (Chen, Marmorstein, Tsiro, & Rao, 2012; Dawson & Kim 2009). Instore Display (display in store) is the layout of goods by taking into account the
elements of grouping of types and uses of goods, neatness and beauty so that it seems
attractive and directs consumers to see, encourage, and decide to buy (Ngadiman 2008:
329). The population of this research is consumers of hypermarkets and supermarkets
in the city of Bandung. The sample in this study are consumers who shop at Carrefour
hypermarkets and Yogya supermarkets. The statistical method used in this study is
multiple regression.
Based on the results of the statistics carried out, the results obtained for Carrefour
hypermarkets for bonus packaging have no effect and in Yogya supermarkets the price
discount has no effect on impulsive purchases.
Keywords: Discounted prices, Bonus packaging, In-store display, Impulsive purchases.
Pendahuluan
Persaingan sesama pemilik ritelpun tak dapat di hindari, dengan berbagai promosi yang
di tawarkan, peritel berlomba-lomba untuk merebut hati konsumen. Semakin banyak
kemunculan perusahaan-perusahaam baru, maka produk yang ditawarkan dipasaran
akan semakin banyak. Tentunya keadaan ini membuat para produsen lebih mudah
dalam memasarkan produknya dan bagi peritelnya sendiri akan senantiasa berlomba
untuk melakukan hal-hal yang lebih kreatif dalam upaya untuk menarik para konsumen
yang dianggap potensial. Hal terpenting saat ini, menurut (Kotler 2010) adalah
kenyataan bahwa pasar berubah lebih cepat daripada pemasaran. Kegiatan pemasaran
ini tidak bisa lepas dari perilaku konsumen yang menjadi target pasar suatu perusahaan.
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Momen-Momen tertentu pun dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menarik konsumen
sebanyak mungkin, dan pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebanyak mungkin.
Dalam kondisi ini promosi penjualan (sales promotion) yang merupakan salah satu
elemen dari bauran pemasaran (marketing mix) menjadi sangat penting. Bentuk promosi
penjualan untuk meningkatkan penjualan di toko adalah program coupon, price
discount, free sample, bonus pack serta penataan in-store display (Ndubisi dan Moi
2006). Menurut AC Nielsen (2007), sebagian besar konsumen Indonesia menyukai
aktivitas promosi yang memberikan benefit langsung. Ini terlihat dari 66% responden
yang memilih promosi khusus yang menawarkan tambahan ekstra kuantitas. Mereka
juga terbiasa untuk mencari harga spesial di outlet. Hadiah dan diskon memang cocok
untuk konsumen yang berfikiran jangka pendek. Menurut survei yang dilakukan
(Hendriani 2007) di tiga kota menunjukkan bahwa 76% pembeli menyukai price
discount dan 18% menyukai bonus pack (Putri, Y.T.A. and Edwar, M. 2014).
Price discount dan bonus pack merupakan promosi penjualan yang paling banyak
digunakan, baik penjualan online maupun offline (Chen, Marmorstein, Tsiro, & Rao
2012; Dawson & Kim 2009). Price discount adalah strategi promosi penjualan berbasis
harga di mana pelanggan ditawarkan produk yang sama dengan harga yang berkurang,
sedangkan bonus pack merupakan strategi promosi penjualan berbasis kuantitas di mana
pelanggan ditawarkan produk dengan kuantitas yang lebih dengan harga yang sama
(Mishra & Mishra 2011). Bauran promosi lainnya selain price discount dan bonus pack
adalah In-store display. In-store Display (tampilan dalam toko) merupakan tata letak
barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang,
kerapihan dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk
melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli (Ngadiman 2008:329).
Adanya perilaku impulsif memberikan dampak positif bagi para pelaku ritel. Dampak
positifntya adalah pelaku ritel akan mendapatkan keuntungan yang tinggi pada toko
setiap bulan nya. Akan tetapi terdapat penurunan perilaku belanja konsumen. Oleh
karena itu penting bagi pelaku ritel untuk mendapatkan informasi dalam menentukan
strategi bersaing yang harus dilakukan terhadap perilaku impulse buying. Mengingat
impulse buying sangat memberikan manfaat bagi perilaku ritel, penelitian ini untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh potongan harga, bonus kemasan, dan tampilan di
dalam toko terhadap keputusan pembelian impulsif, maka peneliti bermaksud untuk
melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH POTONGAN HARGA, BONUS
KEMASAN, TAMPILAN DALAM TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
IMPULSIF ”
Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian implusif?
2. Apakah terdapat pengaruh bonus kemasan terhadap keputusan pembelian
implusif?
3. Apakah terdapat pengaruh tampilan dalam toko terhadap keputusan pembelian
implusif?
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4. Apakah terdapat hubungan antara diskon harga, bonus kemasan, dan tampilan
dalam toko terhadap keputusan pembelian implusif?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh diskon harga terhadap
keputusan pembelian implusif.
2. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh bonus kemasan
terhadap keputusan pembelian implusif.
3. Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh tampilan dalam toko
terhadap keputusan pembelian implusif.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat hubungan antara diskon harga,
bonus kemasan, dan tampilan dalam toko terhadap keputusan pembelian
implusif?
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Price Discount
Perusahaan selalu berusaha untuk dapat menetapkan harga jual yang bisa diterima oleh
konsumen dan dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam hal ini dapat
diperhatikan pendapat (Staton 2005:350), yang dimaksud dengan potongan harga atau
discount adalah : “hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau harga
terdaftar pengurangan dapat berbentuk harga yang dipotong atau konsesi lain seperti
sejumlah barang gratis.”.
Adapun bentuk-bentuk discount atau potongan harga yang dapat dipakai antara lain
berupa :
1. Potongan Kuantitas (Quantity Discount)
Potongan kuantitas adalah potongan harga yang ditawarkan oleh penjulan agar
konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar atau bersedia
memusatkan pembeliannya pada penjualan tersebut. Potongan yang diberikan
dapat berupa satuan rupiah atau satuan barang. Potongan kuantitas dapat
dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu:
a. Potongan Kuantitas Non Kumulatif
Potongan ini didasarkan pada pesanan terhadap satu atau beberapa barang
dalam jumlah besar.
b. Potongan Kuantitas Kumulatif
Potongan ini didasarkan pada volume total yang dibeli selama satu periode
tertentu. Cara seperti ini dapat mengikat pembeli untuk membeli berkalikali pada penjulan yang sama. Jadi penjualan yang menggunkan potongan
ini bertujuan menciptakan langgganan.
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2. Potongan Dagang
Potongan dagang juga disebut potongan fungsional ( Functional Discount)
adalah potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk
fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Jadi, potongan harga ini hanya
diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan barangnya (disebut penyalur),
baik pedagang besar maupun pengecer.
3. Potongan Tunai
Potongan tunai adalah potongan yang diberikan kepada pembeli atas
pembayaran rekeningnya pada suatu periode, dan mereka melakukan
pembayaran tepat pada waktunya.
4. Potongan Musiman
Potongan musiman adalah potongan yang deberikan kepada pembeli yang
melakukan pembelian diluar musim tertentu. Dari uraian di atas disimpulkan
bahwa jenis potongan harga dapat digunakan sesuai dengan jenis perusahaan
dalam memilih jenis potongan harga
Tujuan diadakannya price discount menurut Nitisemito yang dikutip oleh
(Isnaini 2005) adalah:
 Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga
volume penjualan diharapkan akan bisa naik. pemberian potongan harga
akan berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola pembelian
konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap volume penjualan yang
diperoleh perusahaan.
 Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga
hal ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang
bersangkutan.
 Merupakan sales service yang dapat menarik terjadinya transaksi
pembelian.
Bonus Pack
Menurut (Belch & Belch 2009) bonus pack menawarkan konsumen sebuah muatan
ekstra dari sebuah produk dengan harga normal. Promosi ini biasa digunakan untuk
meningkatkan pembelian impulsif (impulse buying) oleh konsumen. (Belch & Belch
2009:535) menyebutkan manfaat dari penggunaan strategi bonus pack ini, yaitu:
a. Memberikan pemasar cara langsung untuk menyediakan nilai ekstra.
b. Merupakan strategi bertahan yang efektif terhadap kemunculan promosi produk
baru dari pesaing.
c. Menghasilkan pesanan penjualan yang lebih besar.
Sedangkan menurut (Clow dan Barack 2012: 339) menyatakan bahwa ketika jumlah
tambahan atau extra item ditempatkan dalam paket produk khusus, itu adalah paket
bonus.
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In-Store Display
Menurut Berman dan (Evans 2007: 555) mendefinisikan tampilan dalam toko dalam hal
ini point-of-purchase (POP) display menyediakan informasi untukpembeli, store
atmosphere menambah, dan melayani peran promosi besar. Berdasarkan ini, peneliti
dapat mendefinisikan bahwa tampilan di dalam toko adalah bentuk tampilan untuk
mempromosikan atau menunjukkan produk kepada konsumen agar mereka mudah
menemukan produk dan menarik mereka untuk melakukan pembelian.
Implusif Buying
Keputusan pembelian konsumen terutama keputusan yang bersifat impulse buying dapat
didasari oleh faktor individu konsumen yang cenderung berperilaku afektif. Perilaku ini
kemudian membuat pelanggan memiliki pengalaman belanja. Daya tarik tersebut
berkaitan dengan penataan atau pemajangan barang yang terlihat menarik sehingga
dapat membuat seseorang berhasrat untuk melakukan suatu pembelian.
Menurut (Mowen & Minor 2010) definisi pembelian impulsif (impulse buying) adalah
tindakan membeli yang dilakukan tanpa memiliki masalah sebelumnya atau
maksud/niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko.
Menurut (Loudon & Bitta 1993) menyebutkan empat tipe pembelian impulsif (impulse
buying) sebagai berikut:
a. Pure impulse.
b. Suggestion impulse.
c. Reminder impulse.
d. Planned impulse.
Hipotesis Penelitian
Perumusan hipotesis dalam penelitian ini terbagi dalam 4 bagian sebagai berikut:
H1 = Terdapat pengaruh diskon harga (Price discount) terhadap keputusan pembelian
implusif.
H2 = Terdapat pengaruh bonus kemasan (Bonus pack) terhadap keputusan pembelian
impulsif.
H3 = Terdapat pengaruh tampilan dalam toko (Instore stimuli) terhadap keputusan
pembelian impulsif.
H4 = Terdapat pengaruh diskon harga, bonus kemasan, tampilan dalam toko terhadap
keputusan pembelian impulsif.

34

Allen Kristiawan
Ika Gunawan
Vinsensius

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis ada atau tidaknya pengaruh
diskon harga, bonus kemasan, dan tamplian dalam toko terhadap keputusan pembelian
impluse. Berdasarkan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah Causal Eksplanatory.
Populasi dan Sample
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012: 117). Sedangkan,
sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut
(Sugiyono 2012: 118). Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
berbelanja di supermarket dan hypermarket.
Menurut (Sugiyono 2012), sampel adalah bagian dari suatu objek penelitian atau subjek
yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan
karakterisitik suatu populasi. Sampel penelitian diambil dari populasi yakni orang-orang
yang sudah pernah berbelanja di Carrefour Paris Van Java Bandung & Yogya Pasteur
dan Surya Sumantri, Bandung.
Definisi Operasional Variabel (DOV)

Variabel
Price
Diskon

Bonus
kemasan

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel (DOV)
Definisi
Indikator
Potongan harga atau - Memicu konsumen membeli
price
discount,
dalam jumlah banyak
merupakan
- Mengantisipasi
promosi
penghematan yang
pesaing
ditawarkan
- Mendukung
perdagangan
pada konsumen dari
dalam jumlah yang lebih
harga normal akan
besar
suatu produk, yang
tertera
di
label
atau
kemasan
produk
tersebut
bonus
pack - Memberikan penawaran
menawarkan
dengan manfaat ekstra
konsumen
sebuah - Strategi bertahan terhadap
muatan ekstra dari - promosi produk baru dari
sebuah
produk
pesaing
dengan
harga - Menghasilkan pesanan
normal.
penjualan yang lebih besar

Skala
Likert
Interval

Keterangan
Astry
Hidayah
(2010)

Likert
Interval

Astry
Hidayah
(2010)
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In-store
display - letak produk yang mudah
merupakan
usaha
dijangkau dan menarik akan
mendorong
menjadi alasan saya untuk
perhatian dan minat
membeli merek tersebut.
konsumen pada toko - Saya lebih sering membeli
atau barang dan
merek yang menyiapkan inmendorong
store
display
(contoh:
keinginan membeli
tampilan rak) yang menarik
melalui daya tarik
dan letak produknya mudah
penglihatan
dijangkau.
langsung
(direct - Saya lebih sering membeli
visual appeal)
merek yang menyiapkan instore
display
(contoh:
tampilan rak) yang menarik
dan letak produknya mudah
dijangkau.
Pembelian impulsif - Spontanitas pembelian
(impulse
buying) - Tidak mempertimbangkan
adalah
tindakan konsekuensi
membeli
yang - Keinginan membeli tiba-tiba
dilakukan
tanpa
diikuti dengan emosi
memiliki
masalah - Tidak
dapat
menolak
sebelumnya
atau
keinginan
maksud/niat
membeli
yang
terbentuk sebelum
memasuki toko.

Likert
Interval

Astry
Hidayah
(2010)

Likert
Interval

Astry
Hidayah
(2010)

Uji Validitas dan Relibilitas
Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah
instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan tingkat
keandalan dan validitas tinggi. Untuk menguji tingkat validitas, peneliti melakukan
construct validity.
Pengujian validitas dilakukan melalui faktor analisis dengan menggunakan Product
Moment. Pengukuran faktor analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan
bantuan software SPSS 23 for Windows. Indikator validasi dilihat jika koefisien korelasi
product moment melebihi 0.3 (Azwar 1992; Sugiyono 1999) dalam (Sunjoyo dkk.
2013).
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumeninstrumen yang mengukur konsep dan membantu untuk mengetahui kebaikan alat ukur
(Sekaran 2000). Konsistensi internal butir-butir pernyataan dalam kuesioner akan diuji
dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Nilai rule of thumb yang akan digunakan
dalam Cronbach’s Alpha adalah harus lebih besar dari 0,7, meskipun nilai 0,6 juga
masih dapat diterima (Hair et al .1998).
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Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas, dilakukan untuk melihat apakah nilai residual dari suatu data
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual
yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing
variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada
atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model
regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel
bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi
terganggu (Sunjoyo dkk. 2013).
Uji Heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji
Spearman Rho, uji Park, atau uji White.
Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda.
Menurut (Suharyadi & Purwanto 2004), analisis regresi linier berganda adalah suatu
teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan
antara variable tidak bebas (Y) dengan variable bebas (X) dan sekaligus untuk
menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Sesuai dengan hipotesis yang diuji dalam
penelitian ini maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: Y = β0 + β1X +
β2X2 + β3X1X2+ ε
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian pada penelitian ini adalah Hypermarket Carrefour PVJ Sukajadi dan
Yogya supermarket Pasteur dan Surya Sumantri. Responden dalam penelitian ini adalah
konsumen pengunjung atau yang pernah berbelanja di kedua tempat tersebut. Dari total
500 kuesioner yang diedarkan hanya 480 kuesioner yang layak dioleh ke proses
selanjutnya.
Hasil penelitian
Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau keabsahan
suatu alat ukur. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2014).
Pengujian validitas dilakukan melalui faktor analisis dengan menggunakan Product
Moment. Pengukuran faktor analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan
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bantuan software SPSS 23 for Windows. Indikator validasi dilihat jika koefisien korelasi
product moment melebihi 0.3 (Azwar,1992; Sugiyono, 1999) dalam (Sunjoyo, dkk
2013).
Hasil Uji validitas semua dimensi variabel PD (price discount), X2 dan Y dinyatakan
valid dikarenakan nilai butirnya lebih besar dari 0.3.
Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam
mengukur gejala yang sama (Umar, 2003). Peneliti melakukan uji reliabilitas untuk
mengukur konsistensi dan reliabilitas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner terhadap
variabelnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach.
Menurut Malhotra (2004), dengan melihat batas nilai Alpha Cronbach sebesar >0,60
maka pernyataan dalam kuesioner dianggap sudah reliable, konsisten dan relevan
terhadap variabel atau faktor dalam penelitian.
Hasil uji Reliabilitas variabel PD, BP, IS dan IB menunjukkan nilai cronbach alpha
lebih dari 0.6 sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas
dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Jika nilai
signifikan ≤ 0.05 maka distribusi data tidak normal, jika nilai signifikan ≥ 0.05 maka
distribusi data normal.
Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, data berdistribusi normal untuk normalitas toko
Yogya. Sedangkan untuk normalitas toko Carrefour, berdasarkan data pada tabel 5 tidak
berdistribusi normal, karena nilai nya kurang dari sig (0.05) menurut perhitungan
Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan SPSS versi 22.
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Tabel 4.
Hasil Normalitas Yogya
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal
Parametersa,b

240
Mean

.0092197

Std. Deviation
.78802519

Most Extreme
Differences

Absolute

.055

Positive

.055

Negative

-.039

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

.055
.074c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Tabel 5.
Hasil Normalitas Carrefour
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
210
Normal
Mean
.0000000
Parametersa,b
Std.
.78699908
Deviation
Most Extreme
Absolute
.137
Differences
Positive
.061
Negative
-.137
Test Statistic
.137
Asymp. Sig. (2-tailed)
.000c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Uji Outlier
Uji Outlier dilakukan karena pada tabel 5 diatas, data tidak berdistribusi normal. Sesuai
dengan kriteria penilaian suatu data outlier, dengan menggunakan uji jarak Mahalanobis
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pada tingkat p < 0,001 (Solimun, 2004) dan dibandingkan dengan nilai X2 (Chi kuadrat)
maka di dapat data seperti pada tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6.
Hasil Uji Outlier
No Responden
Mahalanobis Distance
74
17.68173
164
17.68173
14
16.46868
82
16.46868
172
16.46868
Hasil Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model Multiple Regression
Analysis. Metode ini mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari
persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas atau lebih sebagai
alat prediksi besarnya variabel terikat (Rochaety et.al, 2007:131).

Hipotesa
PD

IB

BP

IB

IS
IB
PD,BP,IS
IB

Tabel 7.
Hasil Regresi untuk Carrefour dan Yogya.
Carrefour
Yogya
Sig.
R2
Keterangan
Sig.
R2
Keterangan
.262
Berpengaruh .778
.184
Tidak
.008
berpengaruh
.213
Tidak
.005
.232
Berpengaruh
.143
Berpengaruh
.000 .276
Berpengaruh .000
.298
Berpengaruh
.000
.326
Berpengaruh .000
.332
Berpengaruh

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat hasil uji hipotesis berdasarkan nilai signifikansi
dan juga uji pengaruh (koefisien determinasi) semua hipotesa dapat berpengaruh. Hanya
saja untuk hipotesa 1 : “potongan harga (price diskon) berpengaruh terhadap keputusan
pembelian impulsif “, untuk toko Yogya, hasil sig 0.184 > 0.05 maka hasilnya tidak
berpengaruh.
Sedangkan untuk hipotesa 2 : “ bonus kemasan ( bonus pack) berpengaruh terhadap
keputusan pembelian impulsif “, untuk toko Carrefour, hasil sig 0.143 > 0.05 maka
hasilnya tidak berpengaruh.
Uji Pengaruh ( Koefisien Determinasi)
Untuk melihat pengaruh masing-masing dimensi terhadap dimensi Y, maka dapat
dilihat dari nilai Pearson corelationnya (r) yang berasal dari tabel correlation
Keterangan :

a.
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1.

Untuk mengetahui besar pengaruh toko Carrefour pada dimensi potongan harga
(PD) terhadap keputusan pembelian impulsif di dapat nilai r square adalah 0.262.
Dengan menggunakan rumus KD ( Koefisien determinasi) maka di dapat hasil
besar pengaruh adalah 26.20 %.

2.

Untuk mengetahui besar pengaruh toko Carrefour pada dimensi tampilan dalam
toko (IS) terhadap keputusan pembelian impulsif di dapat nilai r square adalah
0.276. Dengan menggunakan rumus KD ( Koefisien determinasi) maka di dapat
hasil besar pengaruh adalah 27.60 %

3.

Untuk mengetahui besar pengaruh toko Yogya pada dimensi bonus kemasan (BP)
terhadap keputusan pembelian impulsif di dapat nilai r square adalah 0.232. Dengan
menggunakan rumus KD ( Koefisien determinasi) maka di dapat hasil besar
pengaruh adalah 23.20 %.

4.

Untuk mengetahui besar pengaruh toko Yogya pada dimensi tampilan dalam toko
(IS) terhadap keputusan pembelian impulsif di dapat nilai r square adalah 0.298.
Dengan menggunakan rumus KD ( Koefisien determinasi) maka di dapat hasil
besar pengaruh adalah 29.80 %.
Uji Pengaruh secara bersamaan dapat dilihat dari tabel model summary.

b.
1.

Untuk mengetahui besar pengaruh dimensi potongan harga, bonus kemasan dan
tampilan dalam toko secara bersama-sama terhadap dimensi keputusan pembelian
impulsif pada toko Carrefour adalah 0.326 atau 32.6 %.

2.

Untuk mengetahui besar pengaruh dimensi potongan harga, bonus kemasan dan
tampilan dalam toko secara bersama-sama terhadap dimensi keputusan pembelian
impulsif pada toko Yogya adalah 0.332 atau 33.2 %.

Uji Hipotesis.
Untuk mengetahui apakah Ho atau H1 diterima, dengan menggunakan tabel Anova kita
dapat melihat apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau tidak. Dengan tabel anova
juga kita dapat melihat pengaruh secara bersama – sama.
Tabel 8
Uji Hipotesis Carrefour
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant)
.313
.323
.967
.335
Total_PD
.338
.126
.233
2.681
.008
Total_BP
.148
.101
.121
1.469
.143
Total_IS
.359
.091
.306
3.959
.000
a. Dependent Variable: Total_IB
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Tabel 9
Uji Hipotesis Yogya
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant) 1.039
.205
TOTAL_BP .231
.083
.236
TOTAL_IS .407
.069
.397
Total_PD .024
.084
.024
a. Dependent Variable: TOTAL_IB

t
5.061
2.803
5.932
.283

Sig.
.000
.005
.000
.778

Tabel 10.
Persamaan Regresi
Hipotesis
Persamaan Regresi
Carrefour
Yogya
1
Y = 0.313 + 0.338 X1
Tidak berpengaruh
2
Tidak berpengaruh
Y = 1.039 + 0.231X2
3
Y = 0.313 + 0.359 X3
Y= 1.039 + 0.407 X3
4
Y= 0.313+0.338X1+0.148X2+0.359X3 Y = 1.039 +0.204X1+0.231X2+0.407 X3

Pembahasan
Hipotesis 1 : Pengaruh potongan harga terhadap keputusan pembelian impulsif.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa potongan harga dipandang
secara berbeda terhadap keputusan pembelian impulsif. Walau harga memiliki unsur
penting dalam pembelajaan di retail, ternyata pengaruh tempat bisa menjadi salah satu
faktor pengaruh lainnya. Terbukti karena Yogya dianggap tempat yang menyediakan
harga murah, maka potongan harga dianggap tidak memberikan pengaruh yang
signifikan untuk menimbulkan pembelian secara impulsif.
Hipotesis 2: Pengaruh bonus kemasan terhadap keputusan pembelian impulsif.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa bonus kemasan dipandang
secara berbeda terhadap keputusan pembelian impulsif. Pada toko Carrefour bonus
kemasan memang jarang dilakukan. Hal ini yang menyebabkan tidak mempengaruhi
secara signifikan dalam keputusan pembelian impulsif.
Hipotesa 3 : Pengaruh tampilan dalam toko terhadap keputusan pembelian
impulsif.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa tampilan dalam toko sangat
berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian impulsif. Hal ini menguatkan bahwa
secara umum tampilan dalam toko dapat meningkatkan keputusan pembelian impulsif
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dalam sebuah toko. Suasana yang nyaman, musik, interaksi antara konsumen, interaksi
dengan wiraniaga dan lainnya adalah salah satu unsur yang memperkuat pengaruh
keputusan pembelian impulsif.
Simpulan dan Saran
Simpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa potongan harga berpengaruh
terhadap keputusan pembelian impulsif pada toko Carrefour.
2. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bonus kemasan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian impulsif pada toko Yogya.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tampilan dalam toko
berpengaruh terhadap keputusan pembelian impulsif pada kedua toko.
4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa potongan harga, bonus
kemasan dan tampilan dalam toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian
impuslif di kedua toko.
Saran
Saran dari peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian
yang lain dan tahun penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperoleh hasil
yang lebih baik dari penelitian ini.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-faktor lain
yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif seperti store atmosphere.
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Abstract
A dynamic business environment put a high pressure on the companies to improve their
innovation capabilities continously. It could be achieved by making a collaboration with
external parties to capture their knowledge and technology, and then turning it into
innovative products and services that companies provided. The aims of this study is to
determine the effectiveness of open innovations implementation in Batik Industry in
Yogyakarta on firm performance. It focuses on the analyzing of the company's ability in
collaborating innovatively with external parties, such as competitors, government, and
research institutions. Small Medium Enterprise (SMEs) of Batik Industry in Yogyakarta is
used as the population. The sample is choosed by using convenience simple random
sampling method that result in 96 SMEs. Then, the data is analysed through the Partial
Least Square (PLS) method using 3 independent variables, inter-company cooperation,
companies and government cooperation, and companies and research institutions
cooperation that tested on firm performance. Besides, product innovation also used as
intervening variable. The findings show that a collaboration between companies and
government have a positive effect on product innovation, while firm collaboration with
research institutions has no effect on product innovation. The role of product innovation as
an intervening variable in this model is significant in mediating the effect of external
parties collaboration on firm performance. Further, these findings is expected to
contributed on SMEs strategies development in building innovation capabilities,
particularly in open innovation implementation that would affect firm performance.
Keywords: External Cooperation, Innovation, Performance
Pendahuluan
Inovasi produk yang dilakukan perusahaan memberikan peranan yang cukup penting bagi
keberlangsungan aktivitas penjualan melalui pelanggan yang tetap loyal. Inovasi produk di
terapkan karena konsumen menginginkan sesuatu yang berbeda dibanding beberapa inovasi
yang di berikan perusahaan lain. Song dan Parry (1997) menjelaskan bahwa keunggulan
bersaing suatu produk merupakan salah satu faktor penentu dari kesuksesan produk baru.
Keunggulan produk baru sangat penting dalam lingkaran pasar global yang sangat bersaing.
Keunggulan tersebut tidak lepas dari pengembangan produk inovasi yang dihasilkan
sehingga akan mempunyai keunggulan di pasar, yang selanjutnya akan menang dalam
persaingan. Dengan demikian inovasi memiliki arti penting bukan saja dalam hal
45

Muhammad Akbar Langlang Buwana
Siti Nursyamsiah

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga untuk persaingan dalam
meningkatkan loyalitas pelanggan.
Fenomena penting yang mendukung keberhasilan inovasi perusahaan bergantung pada
kemampuan mereka untuk secara efektif mengkoordinasikan dan mengintegrasikan
berbagai sumber pengetahuan eksternal (Love et al, 2014; Barge-Gil ,2010 ). Penggerak
utama untuk inovasi perusahaan adalah akses ke pengetahuan eksternal dari rekan-rekan
industri atau mitra lainnya, dan akses tersebut di anggap sebagai elemen penting yang
memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan dan melengkapi ide dan teknologi mereka
(Mercedes Rodriguez el.al, 2015). Implikasi penting dari ini semua adalah bahwa
perusahaan sekarang bergeser dari strategi inovasi tertutup ke inovasi terbuka dalam model
bisnis mereka. Meskipun pandangan berbasis sumber daya perusahaan menyoroti relevansi
kegiatan internal, khususnya R & D yang memiliki peran dalam keberhasilan inovasi,
namun dengan perolehan pengetahuan eksternal melalui kerjasama formal dan informal
juga di akui sebagai elemen pelengkap yang dinamis. Dengan kata lain, aliran masuk dan
keluar pengetahuan adalah jantung dari kerangka kerja inovasi terbuka (Cassiman &
Valentini 2015).
Peran kerjasama dalam R&D dalam lingkup lingkungan bisnis global tidak dapat di
remehkan. Perusahaan membangun hubungan dan bekerjasama dalam R & D dengan
pemangku kepentingan mereka, seperti pelanggan, pemasok, pesaing dan lembaga publik
(Enkel dan Gassman, 2008; Smirnova et al., 2009). Banyak penelitian menunjukkan bahwa
hubungan eksternal dan kerjasama meningkatkan inovasi perusahaan dan memiliki efek
positif pada output inovasi ( Bayona et al., 2001; Veugelers dan Cassiman, 2005 ).
Ketrampilan membangun kerjasama yang lebih baik meningkatkan inovasi perusahaan, dan
kemampuan untuk menggunakan pengetahuan eksternal akan menghasilkan kinerja inovasi
yang lebih baik ( Cohen dan Levinthal, 1990).
Mengingat persaingan yang ketat di sebagian besar pasar saat ini, Hanna dan Walsh (2002)
menyarankan bahwa untuk bertahan hidup, UKM juga harus menyesuaikan diri dengan
industri yang berubah; untuk bertahan dan tumbuh mereka harus beradaptasi dengan
kemajuan teknologi dan menciptakan produk baru. Ini berarti bahwa UKM harus lebih
inovatif agar berhasil dengan konsumen mereka, dengan preferensi mereka yang selalu
berubah mereka harus terus-menerus mengasah kemampuan mereka untuk bersaing dengan
pesaingnya.
Masalahnya adalah bahwa UKM memiliki anggaran yang tidak memadai untuk
mengembangkan produk baru dan memperbarui teknologi untuk menjadi lebih kompetitif.
Mezgaret et.al. (2000) berpendapat bahwa ketika UKM berniat untuk mengatasi masalah
dasar mereka dan mengembangkan kemampuan kompetitif mereka, upaya mereka dapat
menyebabkan kontradiksi secara bersamaan, yakni UKM harus berinovasi untuk tetap
kompetitif, namun pada saat yang sama mereka juga harus meminimalkan pengeluaran
mereka; akibatnya UKM dengan rentang produk mereka sendiri dan sumber daya yang
langka, jarang akan dapat memperbarui bisnis mereka. Selain itu UKM semakin
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bergantung pada sumber eksternal kegiatan teknis karena proses yang menghasilkan inovasi
atau teknologi baru menjadi lebih kompleks (Bougrain dan Haudeville, 2002). Solusi untuk
masalah seperti itu akan dijawab dengan mengembangkan kerja sama dengan pihak
eksternal. Namun kerjasama antar UKM tidak terjadi dengan mudah, karena setiap
perusahaan cenderung menganggap yang lain sebagai pesaingnya. Salah satu ciri negatif
dari kerjasama di antara UKM adalah sikap individualistik tradisional mereka. Sikap ini
membuat setiap perusahaan benar-benar sendirian dalam menghadapi masalah pemasaran,
pembelian, atau inovasi teknologi (Mezgar et al., 2000). Namun studi yang dilakukan
Mukhamad Najib dan Akira Kiminami (2011) pada kelompok industri pengolahan
makanan menunjukkan bahwa UKM memungkinkan untuk membangun kerjasama,
sementara temuan penelitian ini juga mencatat bahwa kerja sama tersebut memiliki
hubungan positif dengan inovasi. Selain itu inovasi itu sendiri memiliki hubungan positif
dengan kinerja perusahaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, kami melakukan riset yang sama untuk menganalisis
kondisi kerjasama yang ada di UKM di sentra industri batik. Secara khusus, tujuan dari
makalah ini adalah (1) untuk memahami kegiatan kerjasama dalam sentra industri batik, (2)
untuk memahami peran kerjasama dalam meningkatkan inovasi dalam UKM kelompok
industri batik. Dan (3) untuk memahami hubungan antara kerjasama, inovasi, dan kinerja
bisnis UKM dalam kelompok industri batik.
Literatur Review
Kerjasama Eksternal dan Inovasi
Sebuah perubahan organisasi yang timbul dengan perkembangan saat ini terhadap open
inovation adalah kemampuan untuk bekerjasama dengan beberapa stakeholder dari
lingkungan luar. Kerjasama strategis perlu dilakukan, baik dengan pelanggan, supplier
maupun pihak eksternal lainnya. Di masa lalu, kerja sama antara dua pihak dalam industri
yang sama adalah bentuk yang paling populer dari kerja sama kedua belah pihak
(Rosenberg, 1994). Selain itu mitra kontrak utama biasanya dilakukan dengan perusahaan
yang memiliki teknologi tinggi. Ada tiga bentuk kerjasama yang dapat membantu UKM
menjadi lebih inovatif ( Najib dan Kiminami, 2011) : (1) kerja sama antar perusahaan; (2)
kerjasama dengan pemerintah; dan (3) kerjasama dengan lembaga penelitian.
Kerja sama antar perusahaan dapat didefinisikan sebagai interaksi dengan berbagai
kolaborator, termasuk pemasok, pelanggan dan pesaing. Kerja sama dengan pemasok dapat
memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan keahlian dan perspektif yang berbeda
dari pemasok untuk meningkatkan atau menciptakan metode baru untuk pengembangan
produk (Bonaccorsi dan Lipparine, 1994). Kerja sama dengan pelanggan tidak hanya
memberikan manfaat dalam mengidentifikasi peluang pasar, tetapi juga mengurangi
kemungkinan desain yang buruk pada tahap awal pengembangan produk. Dengan
demikian, keterlibatan pelanggan dapat menyebabkan keuntungan dalam hal inovasi produk
(Li dan Calantone, 1998; Tsai, 2009). Berkolaborasi dengan pesaing memungkinkan
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perusahaan untuk memastikan tingkat teknologi pesaing mereka. Perusahaan yang lebih
berpengetahuan tentang strategi teknologi pesaing, mereka lebih mampu membedakan diri
mereka sendiri (Loof dan Heshmati, 2002; Linn, 1994).
Di masa lalu riset pasar lebih difokuskan terutama pada peramalan penerimaan pelanggan
terhadap inovasi dan memprediksi perubahan yang dihasilkan dalam bauran pemasaran
perusahaan. Saat ini pendekatan partisipatif yang semakin menekankan keterlibatan
pelanggan dalam proses pembangunan perusahaan. Manajemen hubungan pelanggan telah
menjadi penting karena pelanggan lebih memperhatikan pilihan produk, desain dan bahkan
estetika, makna simbolik atau emosional produk (Reinartz et al, 2004;.).
Kerjasama dengan supplier juga merupakan kunci kesuksesan ketika perusahaan
melakukan inovasi. Supplier merupakan sumber eksternal dalam transfer knowledge dan
teknologi. Dalam lietratur manajemen rantai pasokan, menekankan pentingnya melakukan
hubungan jangka panjang dengan supplier merupakan kunci sukses business processes
dalam Supply Chain Management. (Lambert and Cooper, 2000, Kim, 2000, Walton et
al,2006).
Kerjasama dengan kompetitor juga merupakan langkah yang bisa di lakukan perusahaan
untuk mengakses knowledge. Banyak contoh perusahaan besar yang bekerjasama dengan
perusahaan kompetitornya untuk menghasilkan produk baru dan melakukan kerjasama riset
( Hamel et al, 1989, Hamel, 1991). Perusahaan juga bisa memanfaatkan jasa organisasi
konsultan dalam melakukan riset untuk pengembangan produk dan jasa baru, dan
pengembangan proses baru. Loof dan Brostom,(2008), menemukan bukti bahwa kolaborasi
dengan pihak universitas dan lembaga riset lainnya akan berdampak pada peningkatan
inovasi produk dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Ada sejumlah langkah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan
mendorong UKM untuk melakukan inovasi produk dan proses. Kerjasama dengan
pemerintah dapat meningkatkan inovasi karena peran pemerintah biasanya diwujudkan
dalam bentuk dukungan dan pembentukan lembaga-lembaga publik atau kerjasama dengan
universitas dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan inovasi (Belderbos et al.,
2004; Biggs dan Kadia, 2006). Beberapa penelitian telah meneliti peran yang dimainkan
oleh universitas dan lembaga penelitian dalam memfasilitasi inovasi perusahaan. Mereka
berpendapat bahwa kerjasama dengan lembaga penelitian adalah cara yang paling efektif
untuk mencapai inovasi yang dimaksudkan untuk membuka pasar dan segmen baru.
Seringkali, kerja sama dengan lembaga penelitian publik dan universitas merupakan
sumber penting pengetahuan baru untuk UKM di negara berkembang (Belderbos et al.,
2004; Liefner et al., 2006). Untuk UKM, di antara manfaat utama yang dihasilkan sentra
industri adalah peningkatan kapasitas dan inovasi pembelajaran mereka. Menurut Najib dan
Kiminami (2011), untuk mendorong inovasi UKM sentra industri harus secara efektif
memfasilitasi kerjasama antara UKM dan pihak ketiga yang merupakan perusahaan lain,
lembaga penelitian, dan pemerintah.
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Penelitian empiris yang menguji hubungan antara open innovation dan kinerja inovasi
perusahaan mendapatkan perhatian cukup besar dari para peneliti di bidang manajemen
stratejik, manajemen operasi dan manajemen teknologi. Penelitian yang di lakukan Keld
lauresen & Ammon Salter,(2006), menunjukkan semakin terbuka perusahaan terhadap
sumber-sumber pengetahuan dari luar, maka semakin tinggi level kinerja inovasinya.
Penelitian lainnya juga mengindikasikan ada hubungan yang signifikan antara keterbukaan
perusahaan terhadap knowledge dari luar terhadap kinerja inovasi. Kemampuan perusahaan
dalam mengeksplorasi pengetahuan dari luar merupakan komponen yang kritis pada
kinerja inovasi (Cohen & Levinthal, 1990).
Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya pengaruh kerjasama
eksternal terhadap kinerja inovasi, maka hipotesis yang di kembangkan untuk menguji
pengaruh tersebut pada UKM Batik adalah sebagai berikut :
H1a : Terdapat pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap inovasi.
H1b : Terdapat pengaruh kerjasama dengan pemerintah terhadap inovasi.
H1c : Terdapat pengaruh kerjasama dengan lembaga penelitian terhadap inovasi
Inovasi dan Kinerja Bisnis.
Fokus utama inovasi adalah penciptaan gagasan baru yang pada gilirannya akan
diimplementasikan ke dalam produk baru dan proses baru. Adapun tujuan utama proses
inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. Inovasi dapat
dipandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. Pendekatan strukturalis
memandang inovasi sebagai suatu unit dengan parameter yang tetap seperti teknologi dan
praktek manajemen. Sementara pendekatan proses memandang inovasi sebagai suatu
proses yang kompleks, yang sering melibatkan berbagai kelompok sosial dalam organisasi
(Swan et al., 1999). Inovasi lebih merupakan aspek budaya organisasi yang mencerminkan
tingkat keterbukaan terhadap gagasan baru. Di lain pihak kemampuan inovasi merupakan
kemampuan organisasi untuk mengadopsi atau mengimplementasikan gagasan baru, proses
dan produk baru.
Inovasi menyangkut berbagai masalah termasuk proses organisasi, kegiatan, pengetahuan,
dan kemampuan (Freeman dan Soete, 1997). Kanter (1983) mendefinisikan inovasi sebagai
generasi, penerimaan, dan implementasi ide-ide, proses, produk, atau layanan baru. Konsep
inti dari inovasi adalah bahwa hal itu terjadi ketika elemen baru atau kombinasi baru
elemen lama diperkenalkan. Menurut Baregheh, et al (2012), ada berbagai jenis inovasi dan
aktivitas inovatif seperti inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pasar. Dia menjelaskan
bahwa inovasi produk mengacu pada pengenalan produk baru ke pasar. Inovasi proses
mengacu pada pengenalan proses produksi baru seperti yang dimungkinkan oleh teknologi
baru atau rutinitas kerja baru. Inovasi pasar menunjukkan perilaku pasar baru perusahaan
seperti strategi baru, pemasaran baru, aliansi baru, dan sebagainya.
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Beberapa peneliti sepakat bahwa inovasi sebagai kondisi kunci untuk kinerja bisnis, daya
saing, dan kekayaan ekonomi (Caird, 1994). Sebuah studi oleh Deshpande dkk. (1993); Al
Anshari, et al, (2013) menunjukkan bahwa inovasi secara positif terkait dengan kinerja
organisasi dalam hal profitabilitas relatif, pangsa pasar, dan pertumbuhan. Baldwin dan
Johnson (1996) menunjukkan dampak yang signifikan dari inovasi pada berbagai ukuran
kinerja bisnis, termasuk pangsa pasar dan laba atas investasi. Lebih lanjut, Salavou (2002)
juga menemukan bahwa inovasi produk adalah penentu signifikan kinerja bisnis
berdasarkan return on assets .
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Najib dan Kiminami (2011) menemukan hasil yang
sama. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai inovasi, kerjasama, dan
performa bisnis pada UKM industri makanan secara umum dapat disimpulkan bahwa kerja
sama dengan eksternal secara signifikan terkait dengan inovasi UKM dalam kelompok
industri pengolahan makanan. Selain itu kinerja bisnis merupakan fungsi dari inovasi,
dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi secara signifikan mempengaruhi
kinerja bisnis UKM. Hasil yang sama juga di tunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh
Al-Ansari et al., (2013), berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai inovasi dan
kinerja bisnis UKM, hasilnya dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang signifikan
antara inovasi dan kinerja bisnis. Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka hipotesis yang
menguji pengaruh inovasi terhadap kinerja bisnis adalah sebagai berikut :
H2 : Terdapat pengaruh inovasi terhadap kinerja bisnis
Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya pengaruh kerjasama
eksternal terhadap kinerja inovasi. Penelitian-penelitian tersebut umumnya juga sepakat
adanya pengaruh kinerja inovasi terhadap kinerja bisnis. Namun hasil penelitian yang
menguji hubungan antara inovasi dengan kinerja perusahaan masih memunculkan adanya
kontroversi. Beberapa hasil penelitian tersebut masih belum konsisten dan menyisakan
pertanyaan apakah pengaruh inovasi tersebut terhadap kinerja perusahaan secara langsung
atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini kami menguji, baik pengaruh langsung
maupun tidak langsung antara kerjasama eksternal terhadap kinerja bisnis, serta menguji
peran inovasi sebagaai variable yang memediasi kerjasama eksternal terhadap kinerja
bisnis. Maka hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian tersebut adalah :
H3a : Terdapat pengaruh kerjasama antar perusahaan terhadap kinerja perusahaan
melalui inovasi sebagai variabel intervening.
H3b : Terdapat pengaruh kerjasama dengan pemerintah terhadap kinerja
perusahaan melalui inovasi sebagai variabel intervening.
H3c : Terdapat pengaruh kerjasama dengan lembaga penelitian terhadap kinerja
perusahaan melalui inovasi sebagai variabel intervening.
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Gambar 1 menggambarkan peran kerjasama terdiri dari tiga variabel (kerjasama antar
perusahaan, kerjasama dengan pemerintah, dan kerjasama dengan lembaga penelitian)
terkait inovasi. Juga model yang menunjukkan hubungan antara inovasi dan kinerja bisnis,
baik secara langsung atau tidak langsung
H3a

Kerjasama Antar
Perusahaan

H1a
H1b

Kerjasama Dengan
Pemerintah
Kerjasama Dengan
Lembaga
Penelitian

H1c

H2

Inovasi

Kinerja
Perusahaan

H3b
H3c
Gambar 1 : Model Penelitian

Metodologi Penelitian
Populasi dan Sampel
Populasi merupakan sekumpulan orang, kejadian atau ketertarikan terhadap sesuatu agar
peneliti dapat menarik kesimpulan (Sekaran, 2013). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah convenience simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel
dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi. Dalam menentukan jumlah sampel, untuk menunjang analisis SEM minimal
sampel yang dibutuhkan 100 sampel (Hair,2010). Dalam penelitian ini sampel yang di
gunakan sebanyak 100 UKM Batik di Yogyakarta, dengan karakteristik seperti yang
tercantum pada table berikut ini : Dari 100 UKM yang menjadi responden, 59 %
memasrkan di pasar local, 9% ke pasar Internasional dan 32% ke pasar local dan
internasional. Berdasarkan Umur perusahaan, 17% baru beroperasi di bawah 5 tahun, 31 %
beroperasi selama 5 sd 10 tahun, 16 % telah beroperasi selama 10 – 15 tahun, dan yang
lebih dari 15 tahun sebanyak 36%. Berdasarkan jumlah modal, UKM yang memiliki modal
di bawah 50 juta sebanyak 24 %, antara 50 juta sd 100 juta sebanyak 30% dan di atas 100
juta sebanyak 46 %.
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Tabel 1 : Karakteristik Responden
Karakteristik

Frekuensi Persentase (%)

Berdasarkan Pasar
Lokal
Internasional
Lokal dan Internasional
Berdasar Umur Perusahaan

59
9
32

59
9
32

< 5 tahun
5-10 tahun
10-15 tahun
> 15 tahun
Berdasar Jumlah Modal

17
31
16
36

17
31
16
36

24
30

24
30

46

46

< Rp50.000.000
Rp50.000.000- Rp100.000.000
>Rp100.000.000
Sumber: Data Primer Diolah, 2018
Variabel Penelitian.

Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi obyek penelitian atau apa yang menjadi
pusat perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Variabel dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut; Variabel independen adalah (1) Kerjasama antar perusahaan (X1),yang
meliputi 3 dimensi, yakni kerjasama dengan konsumen, pemasok dan pesaing; (2)
Kerjasama dengan pemerintah (X2),meliputi kerjasama dengan pemerintah pusat,
pemerintah lokal atau lembaga-lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara ; dan
(3) Kerjasama dengan lembaga penelitian (X3). Sebagai Variabel dependen adalah Kinerja
Keuangan Perusahaan (Y),dengan indikator peningkatan volume penjualan, perluasan
pangsa pasar dan peningkatan keuntungan penjualan. Variabel mediasi/intervening dalam
penelitian ini adalah Inovasi produk (Z), dengan indikator modifikasi produk secara
berkala, memodifikasi proses produksi secara berkala dan memodifikasi pemasaran untuk
meningkatkan pangsa pasar. Pengukuran variabel-variabel tersebut diadaptasi dari
instrument penelitian yang dipergunakan oleh Najib dan Kiminami (2011) dengan
menggunakan skala likert tujuh point.
Metode Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis Structural Equation Modeling
(SEM), merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara
konstrak laten dan indikatornya, konstrak laten yang satu dengan yang lainnya, serta
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kesalahan pengukuran secara langsung. Dalam Penelitian ini diuji pengaruh langsung
kerjasama antar perusahaan, kerjasama dengan pemerintah dan kerjasama dengan lembaga
penelitian terhadap inovasi dan untuk menganalisis atau menguji pengaruh inovasi terhadap
kinerja perusahaan, serta pengaruh tidak langsung kerjasama antar perusahaan, kerjasama
dengan pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian terhadap kinerja perusahaan
melalui inovasi sebagai variabel intervening menggunakan alat bantu smart-pls.
Menurut Yamin & Kurniawan (2011), PLS adalah salah satu metode alternatif SEM yang
dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan di antara variabel yang
sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi
nonparametrik, artinya bahwa data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi
tertentu. PLS dapat juga dikatakan sebagai pendekatan untuk pemodelan struktural yang
menunjukkan hubungan antara konstrak yang dihipotesiskan. Pengujian dalam metode PLS
meliputi dua tahap, yaitu outer model (model pengukuran) dan inner model (model
struktural). Outer model (model pengukuran) menentukan spesifikasi hubungan antara
konstrak laten dan indikatornya, sedangkan inner model (model struktural) menentukan
spesifikasi hubungan antara konstrak laten dan konstrak laten lainnya (Yamin &
Kurniawan, 2011).
Hasil Penelitian
Analisis Deskriptif
Deskripsi jawaban responden digunakan untuk mengetahui gambaran yang diberikan oleh
responden terhadap variabel kerjasama dan inovasi terhadap kinerja perusahaan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian
dianalisis untuk mengetahui deskriptif terhadap masing-masing variabel. Penilaian
responden terhadap variable peneltian seperti yang tercantum pada table 2 berikut ini :

NO
1
2
3
4
5

Tabel 2 : Jawaban Responden terhadap Variabel Penelitian
PERNYATAAN
Mean
Kategori
5,86
Sangat Baik
Kerjasama antar Perusahaan
Kerjasama dengan Pemerintah
6,20
Amat Sangat Baik
Kerjasama dengan lembaga
6,21
Amat Sangat Baik
penelitian
Inovasi Produk
6,09
Sangat Baik
Kinerja Perusahaan
5,81
Sangat Baik
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang ditunjukkan oleh tabel 2 di atas bahwa rata-rata
penilaian responden terhadap variabel kerjasama antar perusahaan adalah sebesar 5,86 dari
tujuh skala yang berada pada kriteria sangat baik, kerjasama dengan pemerintah
menunjukkan rata-rata 6,20 dengan kriteria amat sangat baik, kerjasama dengan lembaga
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penelitian 6,21 juga dengan kriteria amat sangat baik. Penilaian responden terhadap Inovasi
produk dan Kinerja Perusahaan juga menunjukkan kriteria sangat baik.
Pengujian Outer Model
Penguian outer model digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas model yang
meliputi: convegent validity, descriminant validity, average variance extract, dan
composite reability. Berikut disajikan hasil pengujian outer model setelah uji indikator.

Gambar 2 : Hasil Uji Outer Model (Model Pengukuran) yang Menunjukkan
Outer Loading Setelah Uji Indikator
Convergent Validity
Pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap convergent validity dari masingmasing konstrak. Convergent validity diukur dengan menggunakan parameter outer
loadings dan Average Variance Extracted (AVE). Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil
nilai outer model pada convergen validity menunjukkan hasil semua indikator yang valid
karena nilai outer loading < cutt off (0,5). Dengan demikian pengujian outer model pada
convergen validity sudah valid dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.
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Tabel 3 : Hasil Uji Outer Model Setelah Uji Indikator
Validitas &
Hasil Uji
Cut off
Reliabilitas
Pengaruh Original Sampel
Outer Loadings
KAK1-X1
0,845
0,5
(convergent
KAK2-X1
0,868
0,5
Validity)
KAK3-X1
0,811
0,5
KAK4-X1
0,679
0,5
KAK5-X1
0,800
0,5
KAP1-X1
0,741
0,5
KAP2-X1
0,683
0,5
KDP2-X1
0,714
0,5
Validitas &
Hasil Uji
Cut off
Reliabilitas
Pengaruh Original Sampel
KP1-X2
0,963
0,5
Outer Loadings
KP2-X2
0,842
0,5
(convergent
KP3-X2
0,935
0,5
Validity)
KP4-X2
0,810
0,5
Validitas &
Hasil Uji
Cut off
Reliabilitas
Pengaruh Original Sampel
Outer Loadings
KLP1-X3
0,919
0,5
(convergent
KLP2-X3
0,970
0,5
Validity)
Validitas &
Hasil Uji
Cut off
Reliabilitas
Pengaruh Original Sampel
Outer Loadings
IP1-Z
0,898
0,5
(convergent
IP2-Z
0,813
0,5
Validity)
IP3-Z
0,825
0,5
Validitas &
Hasil Uji
Cut off
Reliabilitas
Pengaruh Original Sampel
Outer Loadings
KPE1-Y
0,973
0,5
(convergent
KPE2-Y
0,952
0,5
Validity)
KPE3-Y
0,974
0,5
Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Status
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Status
Valid
Valid
Valid
Valid
Status
Valid
Valid
Status
Valid
Valid
Valid
Status
Valid
Valid
Valid

Discriminant Validity
Tahap berikutnya untuk menguji validitas suatu model, yaitu dengan melihat discriminant
validitynya. Discriminant validity dimulai dengan melihat cross loading. Nilai cross
loading menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstrak dengan indikatornya dan
indikator dari konstrak blok lainnya. Suatu model pengukuran dikatakan memiliki
discriminant validity yang baik apabila korelasi antara konstrak dengan indikatornya lebih
tinggi daripada korelasi dengan indikator blok lainnya (Yamin dan Kurniawan, 2011).
Selain melihat hasil analisis cross loading, discriminant validity juga perlu dinilai dengan
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cara membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstrak. Rekomendasi untuk
discriminant validity yang terbaik adalah nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi
antar konstrak.
Berdasarkan tabel 4 dapat dikatakan bahwa akar AVE pada semua konstrak lebih tinggi
daripada korelasi antar variabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh
variabel memiliki discriminant validity yang baik.
Tabel 4: Korelasi antar Konstrak (Akar AVE)
Kriteria
(Korelasi
Kerjasama Inovasi Kerjasama Kerjasama
Kuinerja
AVE
Status
antar
Perusahaan Produk Lembaga Pemerintahan Perusahaan
konstruk
> AVE)
Kerjasama
Perusahaan

0,771

Inovasi
Produk

0,592

0,846

Kerjasama
Lembaga

-0,012

0,058

0,945

Kerjasama
Pemerintah
an

0,017

0,159

0,285

0,890

Kinerja
Perusahaan

0,686

0,640

-0,028

0,095

0,966

0,594

0,771>0,59
Valid
4

0,716

0,846>0,71
Valid
6

0,892

0,945>0,89
Valid
2

0,792

0,890>0,79
Valid
2

0,934

0,966>0,93
Valid
4

Sumber: Data Primer Diolah, 2018
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. Keduanya
dikatakan reliabel apabila nilainya lebih dari 0,60. Hasil dari pengujian tersebut dapat
dilihat pada tabel 5, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel karena
semua konstruk memiliki nilai di atas syarat minimum yaitu memiliki nilai composite
reliability diatas 0,60.
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Tabel 5: Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability
Cronbach’s Rho_A Composite
Alpha
Reliability
Kerjasama antar Perusahaan
0,903
0,915
0,921
Inovasi Produk
0,802
0,824
0,883
Kerjasama Lembaga Penelitian 0,886
1,038
0,943
Kerjasama dengan Pemerintah 0,917
1,026
0,938
Kinerja Perusahaan
0,965
0,966
0,977
Sumber : Data Primer diolah, 2018
Pengujian Inner Model (Model Struktural)
Pengujian ini dilakukan untuk uji hipotesis. Model struktural dapat dievaluasi dengan
melihat R2 (reliabilitas indikator) untuk konstrak dependen dan nilai t-statistik dari
pengujian koefisien jalur (path coefficient). Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik
model prediksi dari model penelitian.
Uji Determinasi
Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa kerjasama baik dengan perusahaan, pemerintah
dan lembaga penelitian mampu menjelaskan variabilitas konstrak inovasi produk sebesar
37,3%, sisanya 62,7% diterangkan oleh konstrak lainnya diluar yang diteliti dalam
penelitian ini, Sedangkan inovasi produk mampu menjelaskan variabilitas konstrak kinerja
perusahaan sebesar 55,9%, sisanya 44,1% diterangkan oleh konstrak lainnya diluar yang
diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 6 : Hasil Uji Koefisien Determinasi
Adjusted
R Square
Inovasi Produk

0,373

Kinerja Perusahaan

0,559

Sumber: Data Primer Diolah, 2018
Uji Hipotesis
Uji Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil uji model struktural (inneer model) yang
meliputi output R2, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu
hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai
signifikansi antar konstrak, t-statistik, dan p-values. Dengan menggunakan smart PLS 3.0
yang peneliti gunakan, nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of
thumb yang digunakan adalah t-statistik >1,94 dengan tingkat signifikansi atau p-value
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0,05 (5%) dan beta bernilai positif. Hasil uji hipotesis penelitian dapat dilihat dalam tabel
7 berikut ini.
Tabel 7 : Path Coefficient

Kerjasama antar
perusahaan-> Inovasi
produk
Kerjasama dengan
pemerintah-> Inovasi
produk
Kerjasama dengan
lembaga penelitian->
Inovasi produk
Inovasi produk ->
Kinerja perusahaan

Beta (β)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

0,590

0,587

0,097

6,098

0,000

1,838

0,067

0,142

0,025

0,356

0,156

0,077

0,017

0,104

0,238

0,812

0,351

0,061

5,802

0,000

Kerjasama antar
perusahaan-> Inovasi
produk -> Kinerja
perusahaan

0,210

0,207

0,052

4,047

0,000

Kerjasama dengan
pemerintah -> Inovasi
produk -> Kinerja
perusahaan

0,051

0,055

0,029

1,726

0,085

Kerjasama dengan
lembaga penelitian ->
Inovasi produk ->
Kinerja perusahaan

0,009

0,007

0,037

0,239

0,811

Sumber: Data Primer Diolah, 2018
Hipotesi yang menguji pengaruh langsung peran kerjasama antar perusahaan berpengaruh
terhadap inovasi produk, menunjukkan bukti yang signifikan. Sementara pengaruh
kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengaruh kerjasama dengan pemerintah terhadap
inovasi, menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hipotesis lainnya yang menguji apakah
inovasi produk secara positif berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa nilai koefisien beta inovasi produk terhadap kinerja perusahaan
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sebesar 0,356 dan p-value sebesar 0.000. Hal tersebut membuktikan bahwa inovasi produk
secara positif berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hipotesis- hipotesis yang menguji variable inovasi sebagai variable mediasi yang
menghubungkan peran kerjasama antar perusahaan, kerjasama dengan lembaga penelitian
dan kerjasama dengan pemerintah terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa
kerjasama antar perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui inovasi produk memiliki
p-value sebesar 0,000. sementara peran inovasi sebagai mediasi yang menghubungkan
kerjasama dengan pemerintah terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan hasil yang tidak
signifikan.
Hipotesis yang menguji apakah kerjasama dengan lembaga penelitian berpengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan melalui inovasi produk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
p-value > 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa peran inovasi produk sebagai mediasi
yang menghubungkan kerjasama dengan lembaga penelitian terhadap kinerja perusahaan
tidak terbukti signifikan.
Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam satu sentra industri bukan hanya tempat di
mana UKM bertemu dan berkreasi dalam jarak dekat, tetapi area yang memberikan peluang
bagi perusahaan untuk membina kerjasama baik dengan perusahaan lain atau dengan pihak
lain, seperti pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya telah
menunjukkan bahwa sulit untuk membangun kerjasama antara UKM karena kecenderungan
perusahaan untuk mempertimbangkan perusahaan lain sebagai pesaing mereka (Mezgar et
al., 2000). Namun penelitian lainnya menunjukkan dengan pasti bahwa kerjasama
mempengaruhi inovasi (Bonaccorsi & Lipparine, 1994; Li dan Calantone, 1998; Tsai,
2009; Loof dan Heshmati, 2002; Lin, 1994; Najib dan Kiminami , 2011
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kerjasama pada inovasi
dan pengaruh inovasi terhadap kinerja bisnis UKM di sentra Batik. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana kerja sama antar perusahaan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap inovasi. Pada kerjasama antar perusahaan mencakup
kerjasama dengan konsumen, produsen dan pesaing / bisnis yang sama. Penelitian kami
menunjukkan bahwa kerjasama antar UKM terjadi sebagian karena insentif tertentu yang
diperoleh melalui kerja sama tersebut. Dua insentif penting adalah bahwa melalui kerja
sama, UKM dapat memperoleh bahan mentah dengan harga lebih rendah dan membuka
akses ke pasar. Ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najib dan
Kiminami (2011), yang mengatakan bahwa kerjasama antara UKM tergantung pada biaya
dan manfaat yang dirasakan oleh UKM. Biaya transaksi dan insentif pasar juga merupakan
faktor penting untuk dipertimbangkan ketika satu perusahaan ingin membangun kemitraan
dengan perusahaan lain.
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Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerjasama dengan pemerintah maupun
dengan lembaga penelitian tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap inovasi.
Hasil penelitian sebelumnya (Najib dan Kiminami , 2011) mencatat bahwa kerja sama
UKM dengan lembaga penelitian memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi mereka.
Hasil yang berbeda antara penelitian ini dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa Pemerintah Indonesia memiliki peran yang berbeda dalam membangun kerjasama
dengan UKM. Sementara pemerintah telah menerapkan program-program tertentu yang
ditujukan untuk mengembangkan inovasi di UKM, UKM menganggap pemerintah bukan
sebagai sumber inovasi yang penting tetapi sebagai sumber modal. Persepsi ini ada karena
bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah seringkali dalam bentuk uang daripada alat,
peralatan, atau teknologi.
Dalam bidang studi ini, telah dikemukakan bahwa kesulitan utama yang dihadapi UKM
ketika mencoba inovasi adalah kurangnya sumber daya yang tersedia, seperti pembiayaan,
teknologi, dan modal manusia. UKM berkesempatan untuk membina hubungan dengan
perusahaan lain dan dengan lembaga penelitian. Upaya kerja sama seperti itu akan dapat
memecahkan masalah inovasi untuk UKM. Keterlibatan lembaga penelitian, seperti
universitas, adalah penting untuk meningkatkan kinerja bisnis UKM dengan meningkatkan
inovasi. Lembaga penelitian mampu berbagi informasi dan teknologi mutakhir, yang
berguna untuk berinovasi. Universitas dapat menawarkan banyak sumber daya lain untuk
UKM, termasuk bantuan teknis untuk membantu mereka menjadi lebih inovatif. Namun
studi kami menunjukkan UKM belum memanfaatkan lembaga penelitian sebagai mitra
mereka untuk membangun inovasi.
Sejalan dengan studi sebelumnya yang menggambarkan hubungan positif antara inovasi
dan kinerja bisnis, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi UKM dalam sentra industri
batik mempengaruhi kinerja bisnis secara signifikan. Inovasi dalam produk, proses,
pemasaran, dan pengemasan merupakan faktor penting dalam menangani pelanggan dan
pesaing. Untuk UKM ini, peningkatan inovasi berarti kemungkinan keberhasilan yang lebih
tinggi di pasar. Mempertimbangkan hubungan positif antara inovasi dan kinerja bisnis
perusahaan, ini adalah strategi penting bahwa UKM yang beroperasi dalam lingkungan
yang dinamis dan sangat kompetitif akan perlu mempertimbangkan kegiatan inovasi.
Karena inovasi dipengaruhi oleh kerjasama, mungkin menguntungkan bagi UKM untuk
mempertahankan kerjasama erat mereka untuk melanjutkan inovasi mereka. Penelitian ini
juga mencatat adanya temuan bahwa pengaruh kerjasama ekternal terhadap kinerja bisnis di
mediasi oleh inovasi. Artinya jika kerjasama ekternal berkontribusi terhadap kinerja inovasi
maka dampaknya akan mempengaruhi kinerja bisnis UKM.
Kesimpulan dan Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kerjasama, khususnya kerjasama antarperusahaan ( konsumen, pemasok dan pesaing ) dalam pengembangan inovasi UKM di
sentra industri batik. Karena tidak ada korelasi yang ditemukan antara kerjasama dengan
pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian terhadap inovasi, maka pemerintah
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harus mempertimbangkan peran lain dalam mendukung inovasi UKM. Kerjasama dengan
pemerintah dapat mengacu pada peningkatan ketentuan layanan seperti kebijakan
pemerintah, tindakan pengaturan terkait program strategis yang dapat meningkatkan
kerjasama antara UKM dengan UKM lain dalam satu sentra industri. Pemerintah melalui
kebijakan terkait dapat mendorong lembaga penelitian secara proaktif membina UKM
untuk pengembangan inovasi. Meskipun kerjasama dengan lembaga penelitian memiliki
pengaruh yang nyata pada inovasi UKM, UKM menganggap konsumen dan pesaing
mereka sebagai sumber utama inovasi mereka, bukan lembaga penelitian. Idealnya,
lembaga penelitian seperti universitas tidak boleh secara eksklusif menyediakan pelatihan
hanya untuk perusahaan besar saja, namun mereka juga berperan untuk meningkatkan
keterampilan UKM. Lembaga penelitian menawarkan lebih banyak potensi untuk
membantu UKM dalam cara-cara seperti merancang proses baru, mengembangkan produk
baru, dan meningkatkan strategi pemasaran.
Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara inovasi UKM dan kinerja
bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mengadopsi praktik inovatif
cenderung menghasilkan keunggulan kompetitif dan mengarah pada kinerja bisnis yang
lebih baik untuk UKM. Oleh karena itu, temuan kami menyimpulkan bahwa kerjasama
dengan konsumen, pemasok dan pesaing secara positif terkait dengan inovasi, dan inovasi
dapat meningkatkan kinerja bisnis UKM. Sementara Pemerintah dapat memerankan peran
lain untuk mendorong lembaga penelitian untuk lebih mendukung inovasi UKM.
Karena penelitian ini berfokus hanya pada UKM dalam sentra industri batik, hasil dan
rekomendasi dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Hasil yang berbeda
kemungkinan terjadi apabila penelitian ini di lakukan pada objek yang lain. Untuk menguji
konsistensi hasil penelitian, ada baiknya penelitian yang sama dilakukan pada sentra
industri lainnya.
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Abstract
For an e-commerce company, a reliable website is a basic requirement in the expansion
of its business. This study aimed to describe the level of quality that is perceived by
customers of an e-commerce website in Indonesia, based on the judgment of the actual
quality and perceived quality developed from Website Quality (WebQual) theory. This
research employs WebQual dimensions namely usability, information quality, and
service interaction to be further analyzed by using Gap Analysis method. The research
was done by spreading questionnaires to 100 respondents in Bandung, Indonesia, to
determine what are the factors determining website quality of Shopee Indonesia. The
result shows that overall there are value gaps between the actual quality (performance)
and ideal quality (importance) of the website.
Keywords: E-Commerce; Website Quality; Information Technology; Online business
Introduction
In this digital era, an online platform such as website is very useful for both company
business and home-based businesses in marketing their products (Wardhana & Pradana,
2016). In Indonesia, the behavior of the Indonesian people in online shopping is quite
significant in the growth of e-business in South East Asia. People want to shop effectively
and efficiently in aspect of time which boosts the proliferation of e-commerce in
Indonesia (Chen, 2010). Hence, the proliferation of e-commerce website in Indonesia has
been running in such a high speed.
A multinational company that begins to follow the growing trend is Shopee. By creating
an online application which is Shopee.co.id, the Singapore-based company under the
umbrella of Garena multinational corporate. It has been a major player in the digital
business market since its inception. Shopee has also launched an online store-based
application.
The percentage of online buying and selling activities is not too high but this is the
opportunity for business people to market their business to improve their business. As
analyzed by Wardhana & Pradana (2016), Indonesia is one of the largest e-commerce
market growth in Asia-Pacific. Below is the estimated amount of e-commerce sales for
the Asia-Pacific region. The figures below show estimates on B2C e-commerce sales in
some Asian countries. Although the number of sales in Indonesia is still relatively low
compared to other countries, it does not rule out the development of e-commerce sales
over Indonesia.
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Figure 1. Indonesian e-commerce growth
The figure above shows that the growth of e-commerce in recent years has always been
increasing and improving. This can enable the advancement in the field of online trading
and make Indonesia as one of the best place for business actors, so e-commerce market
is seen as a gold mine and very tempting for certain people who can see the potential for
the future (Fadillah et al., 2015)
Previously, there were no research results that measured the quality of Shopee.co.id
website. Research on the level of quality can be used as a reference to improve website
management for the better (Chen, 2010). With these indications the authors are interested
to examine the quality of Shopee.com website by using Webqual method.
According Pradana & Danisa (2016), the quality of a website in an online shop site is a
factor that can influence customer decisions. This classification can help marketers to
recognize and better understand the potential of online shopping tools used. Website
quality is not only important for marketing a product and service only but also to provide
other information that appeals to the customer. The quality measurement of this research
website uses Webqual method which evaluate on e-commerce website. For the reason
explored above, we would like to analyze whether the online platform has met the
expectation of the users.
Literature Review
Information Technology (IT) is a general term that describes any technology that helps
human beings to create, modify, store, communicate and or disseminate information. IT
brings together high-speed connectivity and communication for data, voice and video
(Kisaleva et al., 2016). Simply put, a system can be defined as a collection or set of
elements, components, or variables that are organized, interacted, interdependent, and
integrated. The general system theory that was first described by Wardhana & Pradana
(2016), especially suppresses the importance of attention to every part that makes up a
system.
The human tendency that gets the job of leading an organization is to focus too much on
just one component of the organizational system (Fakhri et al., 2014). According to
O'Brien and Marakas (2010), website is a facility that offers chat rooms, e-mail, and
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instant messaging where internet surfers can explore the World Wide Web using browser
software to get various information, entertainment and business interests.
While Gregg & Walczak (2010) explained that website quality can be seen as an attribute
of a website whose purpose is to help consumers. Quality website research has previously
identified several dimensions of the website quality, dimensions of information quality,
ease-of-use, usability, aesthetics, trust building technologies and emotional appeal. This
was then supported by Barnes and Vidgens (2014) with WebQual concept, which is one
of the methods or techniques that measure website quality based on end user perceptions
developed by Barnes and Vidgens (2014).
According to Barnes and Vidgens (2014), quality measurement website with method
WebQual 4.0 is the right instrument to assess website website based on consumer
perspective consisting of three sub variables such as usability, information quality and
quality of interaction services. In this method, which is WebQual 4.0, usability relates to
website design such as appearance, ease of use, navigation and also the appearance
presented on the website. Usability focuses on how things look users see and interact with
the website (Sowter et al., 2016). It also talks about whether the design matches the type
of website (Arsyawati, 2017).
Finally, the quality of information is the quality of the contents of the website, namely
the suitability of information for users such as format, level of accuracy and relevance
(Wardhana & Pradana, 2016). There are also quality of service interactions that are things
experienced by website users, manifested in the form of trust and empathy, for example
regarding transaction and information security, product delivery, personalization and
communication with website owners or managers (Barnes & Vidgen, 2014).
In this study, we used methods WebQual 4.0 because this research focuses on User
Satisfaction. For quite a while, the concept of satisfaction is known as the customer's
perception that his expectations have been fulfilled or exceeded (Madiawati, 2016).
According to Kotler and Keller (2014), customer satisfaction is a feeling of being happy
or disappointed someone who appears after comparing the performance (results) of a
product that is thought of the expected performance (results). Whereas according to Hafid
et al. (2018), user satisfaction is user information about the extent to which users believe
that available information systems are able to meet their information needs.
Natyari (2017) also revealed that user satisfaction is very important for the company,
because user satisfaction is the key to success in measuring the implementation of an
information system.
Research Methodology
This type of research is categorized into quantitative descriptive research. Barnes &
Vidgens (2014) set the variables which will be used in this study, which is WebQual 4.0.
This approach comprises usability, information and service interaction seen from two
perspectives that are actual perceived quality (performance) and ideal quality desired
(importance). Population in this research is Shopee web user in Indonesia. The samples
used are 100 respondents with sampling technique done by incidental sampling.
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Inscidental sampleis a sample determination technique by chance, in this term anyone
who accidentally / incidentally meets with the researcher can be used as a sample, when
viewed by chance (Madiawati & Pradana, 2016). Data collection was done with an online
questionnaire on a scale of 1-5 (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree).
In this study, the population is the number of people who have downloaded Shopee
official applications. Shopee apps in the playstore have been downloaded by 230,670
users in in 2017. Sample size or number of respondents for this research will then be
calculated using Slovin Formula. The calculation is seen with the following formula:

Information:
n = Number of elements / sample members
N = Number of elements / members of the population
e = Error level (error rate)
In this study researchers used error level (error rate) of 10%. When calculated using the
formula, then the number of samples obtained are:

n

230.670
1 + 230.670 (0,1)2
n =99,95 = 100 respondents

So, based on the Slovin formula, the number of samples obtained is as many as 100
respondents. How do we define the questions? The questions that form the questionnaire
are taken from WebQual Instruments by Barnes & Vidgen (2014):

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Table 1: Instruments of Questionnaire
Questions
Code
I find the site easy to learn to operate
USA1
My interaction with the site is clear and USA2
understandable
I find the site easy to navigate
USA3
I find the site easy to use
USA4
The site has an attractive appearance
USA5
The design is appropriate to the type of USA6
site
The site conveys a sense of competency USA7
The site creates a positive experience USA8
for me
Provides accurate information
INF1
Provides believable information
INF2
Provides timely information
INF3
Provides relevant information
INF4
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20
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23
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Provides
easy
to
understand
information
Provides information at the right level
of detail
Presents the information in an
appropriate format
Has a good reputation
It feels safe to complete transactions
My personal information feels secure
Creates a sense of personalization
Conveys a sense of community
Makes it easy to communicate with the
organization
I feel confident that goods/services will
be delivered as promised
Overall quality Consumers satisfaction
of overall website quality

INF5
INF6
INF7
INF8
SER1
SET\R2
SER3
SER4
SE5
SER6
SER7

Moreover, the data will be analyzed by Importance performance analysis (IPA) method.
It is an analytical technique used to identify performance factors important what should
be shown by an organisation to meet the satisfaction of the users of their services. IPA is
used to understand more about the service user’s perception of the quality of the service.
Dimensions of importance show how important quality attributes according to the users,
while the dimensions of the performance show how good of user perceived quality
attribute that significantly (Azzopardi and Nash, 2013).
Previous researches conducted by Pradana & Novitasari (2016) and Wong et al., (2011)
states that IPA is a very useful tool in describing the position of quality attributes so it
looks which priority attribute to be considered and become a reference in strategic
development.
To answer the problem formulation "how is the quality of Shopee website seen from the
gap between the desired quality (ideal) and quality perceived (actual)?" A gap analysis
was conducted. Gap analysis will see the description of each indicator whether the actual
quality perceived at this time from the website is in accordance with the ideal quality that
the user wants. To determine the value of the gap, can be seen from the formula below
between the actual quality (performance) and the quality of the ideal (importance).

Information:
Qi
Pi
Ii

= quality
= actual quality value (performance)
= ideal quality value (importance)

A good quality level is indicated by a positive result or Qi 0, this means that the actual
quality score meets the ideal quality that the user expects. Conversely, if the result of Qi
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0 or negative value, then the quality level is declared poor and can not meet the user's
ideal activities.
To answer the problem formulation "any website quality indicators that have been in
accordance with the wishes of users and whichever needs improvement" is done analysis
of Importance-Performance. The Importance-Performance Analysis aims to depict
visually the position of each indicator in the four IPA quadrant matrix in which each
quadrant has a specific interpretation. The IPA analysis is based on the user's assessment
of the performance and the importance of the indicators in this study.
From the indicator position in the IPA quadrant, it can be seen which indicators have been
in accordance with user expectations and which are not yet appropriate. Indicators that
have not been appropriate is an indicator of priority improvement. To illustrate the four
IPA quadrant matrix used Cartesian diagram. The horizontal axis (X) in the Cartesian
diagram is filled by the average score of the actual quality rating (performance), while
the upright axis (Y) is filled by the average score of the ideal quality rating.

Y
n

= average score of actual quality (performance)
= average score of ideal quality (importance)
= respondents

To determine the matrix of four IPA quadrants in Cartesian diagram, done by
drawing a line from and Y, so the result of the intersection of these two lines will
divide the Cartesian diagram into 4 quadrants.

70

Mahir Pradana
Muhammad Ichsan

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

The explanation of each quadrants can be seen below:

Figure 2
IPA Matrix in Kartesius Diagram
Result and Discussion
Based on the results of research, the characteristics of the respondents showed the number
of women more than the number of men, with the percentage of women by 68% and 32%
men. Based on age dominated by age range 20-30 years as much as 40% while the age
range <20 years as much as 36%, age range 30-40 years as much as 20%, and age range
40> 50 years as much as 4%. Based on work dominated by Other work as much as 44%
whereas in this research is dominated by Other work as much as 45% while work as
Teacher / Lecturer as much as 3%, employed as civil servants of 4% and as a private
employee of 12%, and 36% as self-employed employment.
The results of Usability recapitulation show that the total score of the Performance of
82.68%. while the total score of Hope is 81.95% thus both attributes are entered into
‘good’ category.The weighting of the questionnaire data using the liker scale (1-5) is done
by frequency tabulation of all indicators of each WEBQUAL dimension i.e. usability,
information quality, and service interaction.
Qi = Pi-Ii
In this case:
Qi = quality level
Pi = actual quality score (performance)
Ii = value of ideal quality (importance)
Importance Performance Analysis (IPA) is used to see the quality indicators of any
website which has been in accordance with the wishes of users and anywhere in need of
repair. Results from the analysis of IPA shows the location of each indicator in the IPA
matrix consisting of 4 (four) quadrants.
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(a)
Figure 3. The IPA Diagram Result.
Based on the graphic image above can be seen position of each existing indicator in the
IPA matrix. Each quadrant has its own specific interpretation that explains the strategic
action what should be done for each indicator (Pangarso et al., 2017). The discussion
which is the interpretation of the four quadrants will be in the discussion part after this.
Based on the graph above can be seen position of each indicator in IPA matrix. Each
quadrant has a specific interpretation that explains what strategic action should be
performed for each indicator.
IPA graphs visually depicting residents’ importance and performance ratings and provide
those within specific recommendations on where to allocate resources toward good
website performance. In Quadrant I (Concentrate here), this quadrant contains attributes
/ statements that are considered important by visitors but in fact that attribute / statement
is not in accordance with the importance of customers. The performance level of the
attribute / statement is lower than the importance of the visitor towards the attribute /
statement. The attributes / statements that are in this quadrant should be further enhanced
in order to satisfy the performance of the visitors.
The attributes / statements that are in Quadrant I are as follows:
•
•
•
•

Question no.6: Design accordingly
Question no. 12: Relevant information
Question no.14: Information with the right level of detail
Question no. 18: Security of personal information

In Quadrant II (Keep up the good work), this quadrant contains attributes / statements that
are considered to have a high level of importance and performance. This shows that the
attributes / statements are important and have a high performance, so it must be
maintained for the next time because it is considered very important / expected and the
results are very satisfactory.
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The attributes / statements that are in Quadrant II are as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•

Question no. 1: Easy to learn and operate
Question no. 4: Easy to use
Question no. 9: Information is accurate
Question no. 10: Information can be trusted
Question no. 11: Actual information
Question no. 16: Good reputation
Question no. 17: Security in transactions
Question no. 22: Implement service according to appointment

Furthermore, in Quadrant III (Low priority), attributes / statements contained in this
quadrant are considered less important by visitors and in reality, its performance is not
very special. That is the attributes / statements contained in this quadrant have a low
importance / importance and its performance is also considered not good by visitors.
Improvements to the attributes / statements included in this quadrant need to be
reconsidered by looking at attributes / statements that have an effect on the perceived
benefit of the visitor either large or small and also to prevent attributes / statements from
shifting to Quadrant I.
The attributes / statements that are in Quadrant III are as follows:
•
•
•
•
•
•

Question no. 7: Competitiveness
Question no. 8: Positive experience
Question no. 15: Information in the appropriate format
Question no. 19: Personal space
Question no. 20: A sense of community
Question no. 21: Ease of communicating with the company

Last but not least, Quadrant IV (Possible overkill), the attributes / statements contained
in this quadrant have a low level of importance according to the visitor but have a good
performance, so it is considered excessive by visitors. This indicates that the attribute /
statement that influences the visitor's satisfaction is considered excessive in the
implementation, this is because the visitor thinks not too important / less expected to the
attribute / statement, but the implementation is done very well.
The attributes / statements that are in Quadrant IV are as follows:
•
•
•
•

Question no. 2: The interactions are clear and understandable
Question no. 3: Easy to navigate
Question no. 5: Interesting view
Question no. 13: Information is easy to understand.

Conclusions
From the results of the study could indicate that the level of quality Shopee website is in
accordance with the expectations of the desired by the user. There is a difference that
indicates a gap between the two assessment perspectives between performance levels and
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levels of interests (importance) or ideal quality expected. Overall, in the can from the
research, an indicator of Usability, Information Quality, and Service Interaction has a
difference in the average value of (0), the meal was stated as a positive result that proves
that Shopee website is in accordance with the wishes of the user but there are still some
must be increased to achieve excellent customer satisfaction. both on the Information
Quality indicator that has a bad gap value.
Based on the analysis of the IPA quadrant consisting of 4 (four) quadrants, the quality
attribute that is the top priority in the improvement to get the web in accordance with the
wishes of the user is the attribute that goes into the quadrant to the first. Furthermore,
what should be maintained is the attribute that goes in the second quadrant. And there are
according to the user is not necessary but must remain in the attention to the attributes
that go in the quadrant to three. The last attribute which, according to normal users but is
packed very well on the Shopee website, is the attribute that goes in the fourth quadrant.
As with all research this study has limitations. The use of four quadrants in most cases
are not considerably accurate. However, for answering our research questions, the method
is sufficient. While the results of this study demonstrate that the e-commerce with the
most emphasis on Service Interaction perceived by its users as the most sustainable in
practice, some questions remain unanswered. IPA also carries the limitation of
researchers having to subjectively decide where to place the limit within the analysis
Perhaps the level of importance can be deeper in other similar researches.
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Hubungan Self Leadership, Self Efficacy dan Kecerdasan Intelektual
Terhadap Kinerja Karyawan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto
Dyah Sawitri
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Nurmala Cahyandari
Umi Muawanah
Universitas Gajayana Malang
Ringkasan
Untuk merespon tantangan globalisasi dan perubahan yang terjadi saat ini, pegawai
Negeri sipil harus dapat belajar secara ekstensif untuk memenuhi permintaan operasi
organisasi. Karyawan diminta tidak hanya untuk meningkatkan profesionalisme mereka,
tetapi juga memiliki kemampuan untuk menangani beberapa operasi organisasi lainnya.
Selain itu karyawan juga diminta untuk meningkatkan kepercayaan diri akan keberhasilan
dalam menjalankan operasional yang dibebankan kepada mereka. Permasalahan
mengenai kinerja merupakan permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh pihak
manajemen , karena itu manajemen perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut
akan membuat manajemen dapat mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan,
sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan harapan
manajemen. Dalam penelitian ini adapun sudut pandang penulis dalam melihat potensi
kinejera pegawai dari sudut pandang internal masing-masing individu pegawai, melalu
pendekatan self leadership, self efficeacy, dan kecerdasan intelektual.
Penelitian ini adalah penelitian explanatory research. jumlah populasi dalam penelitian
ini adalah pegawai yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
dengan jumlah 120 pegawai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teknik random sammpling, dengan menggunakan rumus slovin
dengan tingkat kesalahan 5% sehingga ditemukan responden sebesar 92 responden.
Dalam penelitian ini analisa dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier
berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS Ver 22. Dari hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa : 1) Self leadership, self efficacy, dan kecerdasan intelektual berpengaruh
secara simultan terhadap kinerja pegawai ; 2) Self leadership berpengaruh secara parsial terhadap
kinerja pegawai; 3) Self efficacy berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai ; 4)
Kecerdasan intelektual berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai dan 5) Kecerdasan
intelektual dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada variabel lainnya yaitu self efficacy
dan self leadership.
Kata Kunci : Self Leadership, Self Efficacy, Kecerdasan Intelektual, dan Kinerja.

Pendahuluan
Merespon tantangan globalisasi dan perubahan yang terjadi saat ini, pegawai Negeri sipil
harus dapat belajar secara ekstensif untuk memenuhi permintaan operasi organisasi.
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Karyawan diminta tidak hanya untuk meningkatkan profesionalisme mereka, tetapi juga
memiliki kemampuan untuk menangani beberapa operasi organisasi lainnya. Selain itu
karyawan juga diminta untuk meningkatkan kepercayaan diri akan keberhasilan dalam
menjalankan operasional yang dibebankan kepada mereka. Dalam penelitian ini sudut
pandang yang digunakan penulis dalam melihat potensi kinerja pegawai dari sudut
pandang internal masing-masing individu pegawai, melalu pendekatan self leadership,
self efficeacy, dan kecerdasan intelektual.
Pergeseran pandangan tentang konsep kepemimpinan berada di tangan pemimpin saja
mulai tergeser dengan adanya angapan baru bahwa semua anggota memiliki kemampuan
untuk memimpin diri sendiri walaupun terbatas. D’Intino, dkk. (2007: 105) mengatakan
“The concept of self leadership represents an individual level process perspective
through which men and women influence themselves to control their own actions and
thinking”. Adanya self leadership dalam setiap individu pegawai, akan dapat
mencerminkan pegawai yang mampu memimpin diri sendiri.
Hellervik, et al (1992) dalam Tsai, Min ten. Chung-Lin Tsai, dan Yi-chou Wang (2011),
menyatakan bahwa mereka yang ingin mencapai misi secara efektif harus membuat
sesuatu menjadi lebih baik dan menggunakan berbagai jenis keterampilan dan memiliki
kepercayaan diri akan keberhasilan (self efficacy). Konsep self efficacy pertama kali
diusulkan oleh Bandura (1977), mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksankan
program dan tindakan dengan pendekatan dalam melakukan keterampilan untuk
mencapai misi yang diberikan. Jika individu tidak yakin dapat memberdayakan sumber
daya, keperilakuan kognitif dan motivasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu
tugas ataupun tujuan tertentu, individu tersebut akan sangat terbebani oleh aspek-aspek
tugas, dan tidak termotivasi dalam bekerja (Stajkovic & Luthans, 1998 dalam Sahertian,
2010).
Menurut Bandura “efikasi diri (harapan-harapan terhadap efikasi) mengacu pada
keyakinan-keyakinan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk belajar atau
melakukan tindakan-tindakan pada level-level yang ditentukan” (dalam Schunk, 2012:
201-201). Bandura juga mengatakan bahwa “efikasi diri merupakan keyakinan tentang
sesuatu yang mampu dilakukan oleh seseorang”. Sehingga konsep efikasi diri ini dalam
konsteks penguatan sumber daya manusia PNS di instansi ini dapat menjadikan pegawai
percaya diri dalam bekerja, sehingga potensi dan kemampuan tiap individu dalam bekerja
dapat menjadi optimal.
Keluasan cakupan permasalahan yang dihadapi, maka dalam penelitian ini dapat dibatasi
dengan pembatasan lokasi (kancah) penelitian, membatasi banyaknya variabel yang akan
dikaji, dan membatasi subjek penelitian secara independen, agar dalam pembahasan lebih
terarah dan berjalan dengan baik maka penelitian ini dibatasi lokasinya di lingkungan
Badan Pendapatan Kab. Mojokerto, dan lingkupnya pada masalah yang berkaitan dengan
variabel pada judul penelitian.
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan
masalah yang akan dijawab sebagai berikut:
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1. Apakah self leadership, self efficacy dan kecerdasan intelektual secara simultan
berpengaruh pada kinerja karyawan pada Badan Pendapatan kabupaten Mojokerto?
2. Apakah self leadership secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
pada Badan Pendapatan,Kab mojokerto?
3. Apakah self efficacy secara parsial berpengaruh positif pada kinerja karyawan pada
Badan Pendapatan Kabupaten mojokerto?
4. Apakah kecerdasan Intelektual secara parsial berpengaruh positif pada kinerja
karyawan pada Badan Pendapatan kabupaten Mojokerto ?
5. Manakah diantara self leadership, self efficacy dan kecerdasan Intelektual yang
dominan mempengaruhi kinerja karyawan pada Badan Pendapatan kabupaten
Mojokerto?
Literatur Riview
a. Self Leadership
Kepemimpinan terdapat di setiap bagian kehidupan, mulai dari diri sendiri, keluarga
hingga tingkat desa dan internasional. Kepemimpinan menurut Kartono (2013: 6) muncul
dan berkembang sebagai hasil dari interaksi antara pemimpin dan individu yang dipimpin,
berfungsi atas dasar kekuasaan untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan
orang-orang lain dalam mencapai satu tujuan. Para karyawan mempunyai harapanharapan sehubungan dengan performance mereka dan reaksi positif atau negatif mereka
dalam merespon evaluasi mereka sendiri. Usaha-usaha organisasional pada kontrol
karyawan tidak mengakui pentingnya peranan orang yang disebut “self”.
Self leadership menurut Manz et al., dalam Muckhtar dan Lubis (2012) mendeskripsikan
proses mempengaruhi diri sendiri melalui suatu tindakan yang mampu dilakukan orang
tersebut dan mencapai suatu arah diri serta motivasi diri yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan. Self leadership diartikan sebagai pemahaman dalam
mempengaruhi diri yang cenderung mengarahkan seseorang terhadap tindakan dalam
melakukan pekerjaan yang memotivasi secara alami. Hal ini juga dapat diartikan sebagai
usaha mengarahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan namun
harus dikerjakan (Tabak et al., 2011).
b. Self Efficacy (Efikasi Diri)
Menurut Alwisol (2011: 287), “efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa
bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan
keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan”.
Efikasi diri berbeda dengan cita-cita karena cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal
yang seharusnya dapat dicapai, sedangkan efikasi menggambarkan penilaian kemampuan
diri. Bandura (Feist dan Feist, 2011: 212) efikasi diri adalah keyakinan seseorang dalam
kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu
sendiri dan kejadian dalam lingkungan, sehingga memengaruhi bentuk tindakan yang
akan mereka pilih untuk dilakukan, sebanyak apa usaha yang akan mereka berikan ke
dalam aktivitas ini selama apa mereka akan bertahan dalam menghadapi rintangan dan
kegagalan, serta ketangguhan mereka mengikuti adanya kemunduran.
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c. Kecerdasan Intelektual
Karl Buhler memberikan definisi tentang kecerdasan intelektual sebagai “perbuatan yang
disertai dengan pemahaman atau pengertian” (Sarwono 2009 : 154). Alfred Binet
manggambarkan kecerdasan intelektual sebagai “penilaian , atau disebut juga akal yang
baik (good sense) , berpikir praktis (practical sense), inisiatif, kemampuan untuk
menyesuaikan diri kepada keadaan, kritik terhadap diri sendiri (Sarwono 2009 : 154).
David Wechsler menyatakan bahwa “kecerdasan intelektual adalah sekumpulan atau
keseluruhan kemampuan (capacity) individual untuk bertindak dengan tujuan, berpikir
rasional dan berurusan secara efektif dengan lingkunganya” (Sarwono 2009 : 154).
d. Kinerja Pegawai
Kinerja berasal dari Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau
prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67). Menurut
Hadari Nawawi (2006: 63) “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat
diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan”.
Kinerja menjadi rendah jika diselesaikan melampui batas waktu yang disediakan atau
sama sekali tidak terselesaikan.
e. Kerangka Konseptual
Berpijak dari teori-teori yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan kerangka
konseptual yang disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Self Leadership

Self efficacy

H3

Kinerja
Pegawai

Kecerdasan
Intelektual

H1
Sumber: Data dikembangkan dan diolah peneliti, Tahun 2017
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Hipotesis
Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Terdapat pengaruh self leadership, self efficacy, dan Kecerdasan Intelektual secara
simultan terhadap kinerja pegawai.
H2: Terdapat pengaruh self leadership secara parsial terhadap kinerja pegawai.
H3: Terdapat pengaruh self efficacy secara parsial terhadap kinerja pegawai.
H4: Terdapat pengaruh Kecerdasan Intelektual secara parsial terhadap kinerja pegawai.
H5: Kecerdasan intelektual paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada self
leadership dan self efficacy.
Metodologi Penelitian
Berdasarkan variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2009:11) menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel yang lain”. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifatsifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan jenis penelitiannya,
untuk pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang akan digunakan
adalah metode explanatory survey.
a. Data
Data yang digunakan sebagai acuan yang objektif dalam proses pembuatan keputusan
untuk memecahkan masalah, dalam penelitian ini antara lain:
Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh perorangan atau organisasi secara
langsung dari objek yang diteliti, (Situmorang dan Lufti, 2012:3), diperoleh dengan
menyebarkan link kuisioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Dalam hal ini
adalah karyawan Badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto.
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara
(individu atau organisasi) yang telah diolah oleh isntansi atau individu tersebut dan dapat
dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Situmorang dan Lutfi, 2012:3). Data
sekunder pada penelitin ini yaitu literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan
yang terdapat pada penelitian ini.
b. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2010:80). Populasi adalah karyawan Badan
Pendapatan kabupaten Mojokerto dengan jumlah karyawan sebanyak 120 karyawan.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode non-probability
sampling, yaitu metode yang tidak didasarkan pada mekanisme yang random dalam
pemilihan sampel penelitian. Alasan peneliti melakukan penarikan sampel karena jumlah
pegawai yang relatif banyak, sehingga tidak mungkin untuk melakukan penelitian
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terhadap semua anggota populasi. Dengan ukuran populasi (N) =120, maka jumlah pasien
rawat inap yang akan dijadikan responden dihitung menggunakan rumus Slovin (dalam
Suliyanto, 2006:100):
=

𝑁
+𝑁

2

=

+

, 5

2

=

,

=9 ,

7….= 9

Jadi dari anggota populasi yang berjumlah 120 orang diambil sebagai sampel adalah
sebanyak 92 orang responden.
c. Metode Pengumpulan data
Metode kuesioner (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua
pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang
dilakukan melalui telepon, surat atau bertatap muka (Ferdinand, 2011:30). Metode
pengukuran pada kuesioner ini menggunakan skala likert. Dalam skala likert setiap item
instrumen mempunyai gradasi. Adapun gradasi nilai pengukuran dari 1 sampai 5, dengan
alternatif jawaban : Sangat tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cukup Setuju (CS),
Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) di mana setiap jawaban diberi skor masing– masing
sebagai berikut :
1)
2)
3)
4)
5)

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
Jawaban Cukup Setuju (CS) diberi skor 3
Jawaban Setuju (S) diberi skor 4
Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

Metode Literatur, menurut Ferdinand (2011 : 291), metode literatur (metode kepustakaan/
penelusuran literatur) dilakukan dengan mencari data dan informasi yang terkait dengan
penelitian melalui berbagai artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain di perpustakaan.
d. Variabel
1) Variabel Independen (variable bebas) dalam penelitian ini, antara lain:
a) Self leadership (X1), adalah sifat kepemimpinan diri untuk membuatnya berhasil
dalam memimpin, dengan indikator (a) Kesadaran Diri (Self Awareness), (b)
Mengarahkan Diri (Self Directing), (c) Mengelola Diri (Self Managing), (d)
Penyelesaian Diri Sendiri (Self Accomplishment).
b) Self efficacy (X2), adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri
dalam menghadapi atau meyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan
mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu, dengan
indikator (a) Tingkat (level), (b) Kekuatan (strength), (c) Generalisasi (geneality).
c) Kecerdasan Intelektual (X3), adalah merupakan kemampuan seseorang untuk
memperoleh pengetahuan, menguasai dan menerapkannya dalam menghadapi
masalah, dengan idikator (a) Kemampuan memecahkan Masalah, (b) Inteligensi
Verbal, (c) Inteligensi Praktis.
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2) Variabel Dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai (Y)
e. Teknik analisis
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis liniear berganda
untuk menggambarkan pengaruh linier anatara variabel bebas dan variabel terikat. Model
regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:
Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b3 x3
Dimana :
Y
a
b_(1,) b_(2,) b_3
X_1
X_2
X3

= kinerja karywan
= konstanta
= koefisiensi regresi
= self leadership
= self efficacy
= kecerdasan Intelektual

Hasil Penelitian
a. Karakteristik Responden
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Usia
No Jenis Kelamin
Frekwensi (f)
Prosentase
1.
Laki-laki
60
65%
2.
Perempuan
32
35%
Jumlah
92
100 %
No Usia
Frekwensi (f)
Prosentase
1.
<25 tahun
6
7%
2.
25-35 tahun
18
20%
3.
36-45 tahun
28
30%
4.
45-55 tahun
28
30%
5
> 55 tahun
12
13%
Jumlah
92
100 %
Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 60 orang atau
65% dan responden perempuan berjumlah 32 orang atau 35%. Menurut usia, jumlah
responden yang berusia < 25 tahun berjumlah 6%, yang berusia 25 – 35 tahun berjumlah
18 orang atau 20 %, yang berusia 36-45 Tahun berjumlah 28 orang atau 30% , yang
berjumlah 45-55 tahun berjumlah 28 orang atau 30% dan yang berusia > 55 Tahun
berjumlah 12 orang atau 13%.
b. Uji Validitas
Hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 2, untuk masing-masing variabel diketahui
bahwa seluruh item pertanyaan memperoleh hasil uji validitas yang valid. Item-item
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pertanyaan dinyatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sebaliknya jika
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka item dinyatakan tidak valid, sehingga tidak
akan dipergunakan kembali untuk pengujian selanjutnya (di hilangkan).
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Self Leadership (X1), Self Efficacy (X2), Kecerdasan
Intelektual (X3), dan Kinerja (Y)
Variabel

Self
Leadership (X1)

Self
Efficacy (X2)

Kecerdasan
Intelektual (X3)

Kinerja (Y)

Indikator
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5

Pearson
Correlation
0,743**
0,796**
0,915**
0,795**
0,819**
0,771**
0,850**
0,696**
0,715**
0,563**
0,659**
0,709**
0,659**
0,690**
0,606**
0,518**
0,734**
0,837**
0,935**
0,906**
0,828**
0,573**
0,898**
0,882**
0,832**
0,907**
0,736**
0,930**
0,769**

Sig.
(2-tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Hasil Uji
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

c. Uji Realibilitas
Uji Realibilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan Cronbach Alpha. Bila
alpha lebih kecil dari 0,6 dinyatakan tidak reliabel dan jika sebaliknya lebih besar dari
0,6, maka dinyatakan reliabel. Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa uji
realibilitas setiap variabel pada penelitian ini memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6;
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel
dinyatakan reliabel.
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Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas
Variabel
Crombach Alpha
self leadership (X1)
0,917
self efficacy (X2)
0,830
kecerdasan intelektual (X3)
0,931
kinerja (Y)
0,883

Keterangan
Realiabel
Realiabel
Realiabel
Realiabel

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

d. Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan baik untuk variable terikat (Y) maupun
Variabel bebas (X) yang diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS version 22
for Windows, maka diperoleh hasil perhitungan regresi berganda pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Model
1

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

,657

2,375

X1_total
X2_total
X3_total

,152
,157
,210

,054
,064
,050

,280
,194
,411

t

Sig.
,277

,783

2,803
2,441
4,226

,006
,017
,000

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 0,657 + 0,280 X1 + 0,194 X2 + 0,411 X3 + e
Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan
atau korelasi antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen adalah relatif
kuat, Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi
variabel dependen (kinerja) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (self
leadership, self efficacy dan kecerdasan intelektual). Nilai koefisien determinasi
ditentukan dengan nilai adjusted R Square dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Nilai Koefisien Determinasi (adjusted R Square)
Model
1

R

R Square

,721a

,520

Adjusted R Square
,504

Std. Error of the
Estimate
1,72810

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 5 nilai adjusted R Square adalah 0,504 yang artinya bahwa
kemampuan variabel self leadership (X1), self efficacy (X2) dan kecerdasan intelektual
(X3) dapat menjelaskan variasi dari variabel kinerja pegawai sebesar 50,4%, sisanya
sebesar 49,6% dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang tidak diteliti seperti
motivasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif, dan lain-lain.
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e. Hasil Uji Hipotesis Pertama
Hasil yang diperoleh hasil F Hitung 31,820 dan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil
dari α = 0,05 yang disajikan pada Tabel 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
independen yaitu variabel self leadership, self efficacy dan kecerdasan intelektual secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.
Sehingga berdasarkan hasil uji F ini maka hipotesis pertama diterima, bahwa self
leadership, self efficacy dan kecerdasan intelektual secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai.
Tabel 6. Hasil Uji F
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
285,072

ANOVAa
df
3

Mean Square
95,024

262,797

88

2,986

547,870

91

F
31,820

Sig.
,000b

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

f. Hasil Uji Hipotesis Kedua
Berdasarkan Tabel 7, ditemukan bahwa nilai sig variabel self leadership (X1) adalah
0,006, sehingga nilai α (0,05) > Sig (0,006) maka dapat disimpulkan bahwa self
leadership secara parsial berpengaruh singnifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga
hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima.
Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

,657

2,375

X1_total
X2_total
X3_total

,152
,157
,210

,054
,064
,050

Standardized
Coefficients
Beta
,280
,194
,411

t

Sig.
,277

,783

2,803
2,441
4,226

,006
,017
,000

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2017

g. Hasil Uji Hipotesis Ketiga
Berdasarkan Tabel 8, ditemukan bahwa nilai sig variabel self efficacy (X2) adalah 0,017,
sehingga nilai α (0,05) > Sig (0,017) maka dapat disimpulkan bahwa self efficacy secara
parsial berpengaruh singnifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga hipotesis ketiga pada
penelitian ini dapat diterima.
h. Hasil Uji Hipotesis Keempat
Berdasarkan Tabel 8, ditemukan bahwa nilai sig variabel kecerdasan intelektual (X3)
adalah 0,000, sehingga nilai α (0,05) > Sig (0,000) maka dapat disimpulkan bahwa
kecerdasan intelektual secara parsial berpengaruh singnifikan terhadap kinerja pegawai.
Sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini dapat diterima
i. Hasil Uji Hipotesis Kelima
Hipotesis kelima yang berbunyi Diduga bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh
dominan terhadap kinerja pegawai daripada variabel yang lainnya, dapat dilihat melalui

85

Dyah Sawitri
Nurmala Cahyandari
Umi Muawanah

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

besaran nilai Standardized Coefficients Beta yang paling besar diantara variabel self
leadership, self efficacy, dan kecerdasan intelektual. Adapun besaran nilai tersebut dapat
dilihat pada Tabel 8, sehingga nilai yang paling besar dimiliki oleh varaibel kecerdasan
intelektual dengan jumlah 0,441. Sehingga hipotesis kelima pada penelitian ini dapat
diterima.
Pembahasan
Self Leadership, Self Efficacy, dan Kecerdasan Intelektual Secara Simultan
Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Self Leadership, Self Efficacy, dan Kecerdasan
Intelektual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. hal ini
sesuai dengan pendapat Deassler (2011: 338), sehingga dapat diambil suatu kesimpulan
bahwa secara pendekatan teori deasler mengenai indikator yang merupakan bagianbagian komponen penyusun kinerja pegawai 3 diantara 8 indikator disusun oleh 3 variabel
bebas yang sedang diteliti oleh penulis dengan hasil pengaruh sebesar 50,4%, sehingga
Self Leadership, Self Efficacy, dan Kecerdasan Intelektual secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai dalam hal ini dapat diterima.
Self Leadership Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa self leadership secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini relevan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Sharon E. Norris yang menyatakan hal serupa bahwa self leadership
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kebutuhan akan self leadership dalam sudut
pandang D’Intino, dkk. (2007: 105) yang menyatakan bahwa pergeseran pandangan
tentang konsep kepemimpinan berada di tangan pemimpin saja mulai tergeser dengan
adanya angapan baru bahwa semua anggota memiliki kemampuan untuk memimpin diri
sendiri walaupun terbatas. Hal ini tentu menjadikan bahwa self leadership dalam
kebutuhan organisasi yang akan datang sangatlah dibutuhkan sehingga hasil penelitian
ini yang menyatakan bahwa self leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai dapat diterima.
Self Efficacy Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai, hal ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh MingCheng Lai & Yen-Chun Chen dan Timothy A. Judge, dkk yang memiliki hasil serupa
yang menyatakan bahwa self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Dalam bekerja di lingkungan kerja sikap rasa percaya diri atau efikasi diri terhadap
pekerjaannya dapat dilihat dari kesiapan seorang pegawai apabila ditunjuk secara tibatiba untuk melakukan pemaparan dengan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi. Self
efikasi dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sangatlah penting karena
selain peran melakukan optimalisasi terhadap PAD juga memiliki fungsi sosialisasi,
sehingga diharapkan setiap pegawai di instansi ini dapat memiliki rasa perca diri yang
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tinggi atas kemampuannya dalam menjelaskan tentang pajak daerah ke masyarakat atau
wajib pajak.
Kecerdasan Intelektual Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai, hal ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Eliza Byington & Will Felps yang menyatakan bahwa opini atau fakta bahwa kecerdasan
intelektual berpengaruh terhadap kinerja, dilihat dari segi teori ternyata kecerdasan
intelektual secara teori berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Syarat untuk bisa
menduduki jabatan kepala bidang dan kepala dinas dahulu dilihat dari segi lamanya
pegabdian dalam perkembangannya ternyata aturan pemerintah juga melihat dari segi
latar belakang pendidikan, tentu hal ini secara tidak langsung memiliki keterkaitan
dengan kecerdasan intelektual.
Kecerdasan Intelektual dominan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja
Pegawai Daripada Self Leadership dan Self Efficacy.
Dalam penelitian ini membuktikan bahwa kecerdasan intelektual berpengaruh paling
dominan terhadap kinerja pegawai, hal ini terjadi karena dari ketiga variabel bebas yang
paling tampak atau bisa dilihat adalah kemampuan intelektual seseorang, kemampuan self
leadership dan self efficacy, terkadang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh beberapa
rekan kerja atau ahkan pimpinan yang bijaksana saja. Lebih jauh lagi untuk self efficacy
baru bisa muncul apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam
hal ini didominasi oleh kecerdasan intelektual sehingga baru dapat membuat seseorang
bisa menjadi percaya diri. Pada umumnya terkadang seorang pimpinan yang memiliki
gelar dibawah gelar pegawai yang dipimpinnya akan merasa minder apabila melakukan
komunikasi secara formal atau bertukar pendapat. Pendekatan melalui jenis-jenis
kecerdasan intelektual menurut Stenberg dalam Dwijayanti (2009: 58) adalah salah
satunya adalah Kemampuan memecahkan masalah, sehingga pegawai yang memiliki
kecerdasan intelektual biasanya akan dapat memecahkan masalah yang rumit. Dari
berbagi macam hal diatas maka dapat dibenarkan bahwa kecerdasan intelektual
berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Self leadership, self efficacy, dan kecerdasan intelektual berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Self leadership berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Self efficacy berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
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4. Kecerdasan intelektual berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kecerdasan intelektual dominan mempengaruhi kinerja pegawai di di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto daripada variabel lainnya yaitu self efficacy
dan self leadership.
Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan penelitian dapat disarankan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, dalam upaya
meningkatkan self leadership untuk berpartisipasi aktif memberikan kesempatan pada
pegawai dalam mengikuti diklat kepemimpinan yang diselenggarakan oleh instansi
terkait di daerah.
2. Bagi pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, diharapkan untuk
melakukan pengawasan beserta tindakan korektifnya, berupa pemberian reward atau
pengakuan serta teguran dan arahan terhadap pegawai yang melakukan kinerja
dengan baik ataupun pegawai yang belum optimal bekerja, agar kedepan pada internal
pribadi pegawai dapat berkembang sifat self efficacy atau efikasi diri yang
berimplikasi kepada meningkatnya rasa percaya diri pegawai dalam bekerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain atau
menggunakan metode-metode lain dengan lokasi penelitian yang berbeda dan
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitipeneliti selanjutnya.
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Abstract
From many kinds of investment in Indonesian capital markets, a mutual fund is one of
the instrument to be discussed. Within a short time, the mutual fund gives a significant
influence to the Indonesian capital markets. A mutual fund is one of the alternatives for
the investors, especially for small investors or for the investor that does not want to
meet high risk. In the growing of Indonesian capital markets, the net asset value (NAV)
of the mutual fund should be increasing, and the increase of the NAV proves it. The
sharia equity fund is no different. As an alternative investment, the sharia mutual fund
in Indonesia is growing; however, it does not seem attractive to the investor, reflected
by the small weighting from the mutual fund industry. The reason why investors are
reluctant to invest in sharia equity fund is the volatility, compared to the conventional
equity fund. To guide investors and to attract investment in sharia equity funds, some
indicators can be used, such as PER, PBR and PSR. This study will use these indicators
as the independent variables: PER (X1), PBR (X2) and PSR (X3) on the Net Asset Value
(NAV) as the dependent variable (Y) in sharia equity fund using the Jakarta Islamic
Index (JII) data. In this research, the researcher uses a quantitative method using
secondary data. The results show that there is a significant influence of PER, PBV and
PSR on NAV in sharia equity funds. As a consequence, PER, PBR and PSR can guide
investors’ decisions to invest in sharia mutual fund.
Keywords: PER, PBR, PSR, NAV, sharia mutual fund
Introduction
From many types of investment in Indonesian capital markets, mutual funds are one of
the instruments discussed in this study. Within a short time, mutual funds have a
significant influence on the Indonesian capital markets. Mutual funds are one of the
alternatives for investors, especially for small investors or for investors who are riskaverse. Mutual funds work by basically pooling the money from the investors who want
to invest but do not have time and limited knowledge. There are some advantages for
mutual funds, such as the portfolio is managed by professional investment managers,
and mutual funds are usually a diversified portfolio in order to manage risk and return.
However, one of the disadvantages of mutual funds is the cost that implies to the
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investor, like investment management costs, custody costs, subscriptions and
redemptions costs.
In Indonesia, the mutual fund is proliferating, as shown in figure 1. By June 2016, the
Net Asset Value (NAV) of Indonesia’s mutual fund reached IDR 309.873 billion. By
this increasing number, it indicates that mutual fund investors are increasing and they
prefer mutual fund as one of their investment choices.

309.873
272.491

244.513
186.830

193.297

2012

2013

167.105
143.775

2010

2011

2014

2015

2016

Source: Infovesta, 2016

Figure 1. Indonesian Mutual Fund Growth (in Net Assets Value)
In mutual funds, the investors are also offered many choices based on the investment
purpose and risk profile. The investors can choose money market funds, fixed income
funds, balanced funds, or equity funds. The portfolio of the funds is just the same as the
name of the fund itself, but for a balanced fund, it consists of equity and fixed income
instruments. The type of mutual funds offered to the public is not only classified by
their asset class, but also by the nature of the fund itself, which can be divided into
sharia and conventional funds. Sharia funds are funds that invest the money in sharia
securities, such as sharia time deposits, sukuk sharia fixed income, and sharia equity.
The weighting for sharia fund is small, which is only 10,5 billion compared to 309,9
billion or only 3.39%. The government has put some concern on the sharia industry, but
the lack of trust from investors eventually made the sharia fund as not the best
investment choice for investors. The weighting for sharia mutual fund itself is
dominated by equity fund by 46.21%, which means that the investor prefers equity
funds rather than other sharia asset class funds.
Below is the table of return of five sharia equity funds based on their NAV:

Table 1. Return for the Top Five Sharia Equity Fund in Indonesia based on NAV
Sharia Equity
Funds
BNP Paribas

NAV/UP
2,498.27

YTD
14.22

MTD
6.43

1D
0.43

1W
2.59

1 Mo
6.43

3 Mo
7.29

NAV (June 2016)
835,052,425,434.86
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Pesona Syariah
Manulife Syariah
3,768.03
13.93
Sektoral Amanah
Trim Syariah
1,686.77
18.27
Saham
Maybank Syariah
1,158.34
15.37
Equity Fund
Panin Dana
1,154.43
13.08
Syariah Saham
Jakarta Islamic
694.34
15.08
Index (JII)
Source: Infovesta, as of June 2016
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6.34

0.56

2.78

6.34

5.92

813,883,251,835.50

6.56

0.70

2.95

6.56

8.61

508,295,5004,995.79

5.28

0.63

1.84

5.28

6.36

345,804,665,369.00

6.70

0.66

2.71

6.70

6.13

323,370,118,405.66

7.01

0.80

3.63

7.01

6.38

Based on table 1, the performance in the top five is not doing well, most of them are
below the benchmark, in this case, the Jakarta Islamic Index (JII). The low performance
of the sharia mutual fund can be one of the reasons why investors are reluctant to invest.
This study is going to find out which financial indicators influence the sharia equity
fund performance to attract investors.
Theoretical Framework and Hypothesis Development
To support the study, below is a summary of the literature review to obtain the variables
required.
Table 2. A Summary of the Literature Review
No
Author, Title
Variables
Method
Results
1 Cahyono, W. and
Independent
Linear
Sutrisno (2013);
Sutrisno. 2013.
Variables (IV): regression
Influence of
Pengaruh Rasio
stock price
Profitability, DER,
Profitabilitas, DER, Dependent
PBV and PER towards
PBV dan PER
Variable (DV):
stock price in Jakarta
terhadap Harga
NPM, ROA,
Islamic Index
Saham Perusahaan ROE, EPS,
DV: Stock price
yang Terdaftar di
DER, PBV,
IV: NPM, ROA, ROE,
Jakarta Islamic
PER
EPS, DER, PBV, PER
Index (JII)
Linear Regression
NPM, ROA, ROE,
EPS, DER, PBV, PER
have a positive partial
and significant
simultaneous
correlation with stock
price.
2
Fathoni, E.M.
DV: Sharia
Linear
ROA and ROE did not
2014. Pengaruh
Stock Price IV: regression
have a significant
Faktor-Faktor
BVS, EPS,
correlation with stock
Fundamental
PBV, ROA,
price. BVS, EPS, and
terhadap Harga
ROE
PBV have a significant
Pasar Saham
partial correlation with
Syariah Sektor
stock price.
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Consumer Goods di
Bursa Efek
Indonesia 20112013
Herlina Wati
N.K.P, and
Ratnasari, M.M.
2015. Rasio Pasar
dan Harga Saham
di Bursa Efek
Indonesia Periode
2009-2013
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DV: Stock
Price IV: EPS,
DPS, DPR,
DY, PER, PBV

Linear
regression

4

Verawati, R. 2014.
Faktor-Faktor
Penentu yang
Mempengaruhi
Return Saham
Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
(BEI) Periode
2008-2013

DV: Stock
Return
IV: EPS, PER,
DER, PBV

Linear
regression

5

Bajkowski, J. 2010.
Using Price to
Sales Ratio to
Screen Out of
Favor Stocks
Asebedo, G. and
Grable, J. 2004.
Predicting Mutual
Fund OverPerformance Over
Nine-Year Period

Price to Sales
Ratio

Descriptive
statistics

DV: fund's
average
annualised rate
of return over a
period
IV: Expense
Ratio, Front
Load, Median
Market Cap,
Net Assets, P/E
Ratio, Percent
Stock, Portfolio
Risk-3yr,
Portfolio Risk-

Discriminant
Analysis

6

EPS, DPS, DPR, PER,
PBV, have a
significant partial
correlation with stock
price. DY did not have
a significant partial
correlation with stock
price. EPS, DPS, DPR,
PER, PBV, and DY
have a significant
simultaneous
correlation with stock
price.
EPS and PBV each
have a significant
partial correlation with
stock price. PER and
DER each did not have
a significant partial
correlation with stock
price. PER, EPS, PBV,
DER have a significant
simultaneous
correlation with stock
price.
PSR can be used to
screen out the favour
stocks, to avoid
accounting
complications.
Expense Ratio, Median
Market Cap, Net
Assets, P/E Ratio,
Percent Stocks,
Portfolio Risk,
Turnover each has a
significant correlation
towards the rate of
return and can be used
to measure fund's
performance.
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Kamel, H. And
Eldomiaty, T.I.
2009. Shareholders
Value and
Articulation of P/B
and Stock Return in
Egypt’s CASE50
Index
Putri, A.A.B. and
Sampurno, R.D.
2012. Analisis
Pengaruh ROA,
EPS, NPM, DER
dan PBV terhadap
Return Saham
(Studi Kasus Pada
Industri Real Estate
And Property Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia
Periode 2007-2009)
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10yr, Turnover,
Deferred load
DV:
Shareholders
Value Stock
Return
IV : P/B Ratio

DV: Stock
Return
IV: ROA, EPS,
NPM, DER,
PBV

Autoregressive
model

P/B ratio is the best
representation of the
financial performance
of a positive effect on
stocks return.

Multiple linear
regression

The results of this
study indicate that
investors in the period
2007-2009 use mainly
PBV and DER as the
basis for predicting
stock returns of real
estate and property
companies listed in the
stock exchange.

From the summary above, the review of related literature presents the empirical studies
of the relationship between stock and mutual fund return with the independent variable
used. However, there are different results obtained from the literature review. It should
be pointed out that none of the existing literature used the equity multiple of the market
as the data to predict the return of the mutual fund. So there is a gap in the dependent
variable, which is the return of sharia equity fund.
INDEPENDENT VARIABLES (X)

PER
DEPENDENT VARIABLE (Y)

H1

PBV

H2

NAV

H3

PSR
H4

Figure 2. Theoretical Framework
Source: Constructed based on previous research
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Based on the theoretical review from previous research in table 2, a model is developed
as the theoretical framework of this study as in figure 2. The theoretical framework
provides the starting point to find out about the correlation of PER, PBV and PSR on
the NAV of the sharia equity fund. This study emphasises more on the stock return
because the nature of the equity fund is similar to stocks, under the assumption that 80%
of equity funds consist of stocks. So, the return of the sharia equity fund is similar to the
return of the stocks that the fund is holding during the period. From the theoretical
framework and literature review, this study constructed the following hypotheses:
H1: There is a significant correlation between PER and NAV return of sharia equity
fund
H2: There is a significant correlation between PBV and NAV return of sharia equity
fund
H3: There is a significant correlation between PSR and NAV return of sharia equity
fund
H4: There is a simultaneous significant correlation between PER, PBV, PSR and
NAV return of sharia equity fund.
The three financial indicators are commonly used to know the growth and the best
timing to sell or buy stocks so that it will lead to the NAV of sharia equity fund. The
analysis of PER (Price to Earnings Ratio), PBV (Price to Book Value), and PSR (Price
to Sales Ratio) is to signal when to buy or sell the stocks. Commonly, the fund manager
will buy the stocks when PER and PBV are low, and PSR is high, as opposed to selling
the stocks in a constant growth when PER and PBV are high, and PSR is low. To
determine when the stock value is low or high, the analyst has to compare these
variables with peers, the industry, and historical data.
Research Method
This study uses a quantitative method for the study and using the secondary data as the
type of data. Secondary data are the data that already exist and do not have to be
collected by the researcher (Sekaran and Bougie, 2013). Secondary data used in this
study are the data of financial ratio and the NAV of funds obtained from the Bloomberg
terminal.
By using a quantitative method for this research, the result of the collected data will be
analysed using the statistical software. The independent variable is presumed caused of
any change in the dependent variable, and the dependent variable is a response to a
change in the independent variable (Hair et al. 2010). The independent variables are
used to predict and find out the value of the dependent variable. The independent
variable symbolised with X and dependent variable symbolised with Y. Thus, in this
study the independent variables are PER(X1), PBV(X2), and PSR(X3); the dependent
variable is NAV(Y).
The data used in this study are the PER, PBV and PSR of the Jakarta Islamic Index
(JII). The data that used in this research is gathered from the Bloomberg terminal. The
method to obtain the data is by documentation from the sources. This study used nonprobability sampling which is purposive sampling. This sampling is suitable for this
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research because this method is sought sample in a strategic way instead of a random
basis.
The criteria for the selected sample for this research are as follows:
1. Sharia equity fund approved by OJK (Otoritas Jasa Keuangan, or Indonesia
Financial Service);
2. The funds listed based on rank from 1 until 5 of the Asset Under Management as
of August 2016.
Based on all criteria above, the sample in this study took 5 out of 31 sharia equity fund
approved by OJK. The population is focused on the sharia equity fund approved by OJK
as of June 2016 and the financial ratio data of JII. The total sharia equity fund approved
by OJK as of June 2016 was 31, but this study only uses five sharia equity fund
approved by OJK and the financial data of JII with a daily basis from 30 December
2015 to 31 June 2016, which resulted in 1,000 data for observation.
This study uses the regression method in order to measure the relationship between the
independent and dependent variables. In order to have a good regression, the data have
to pass several tests which are the classical assumption test, such as:
1. Normality Test: measured by the Jarque-Bera test, if the probability is higher
than 5%, it means the data has a normal distribution.
2. Autocorrelation Test: measure by Durbin-Watson test, the DW statistic should
be between -2 to +2, then there is no autocorrelation.
3. Multicollinearity Test: measure by the Matrix Correlation, the matrix should not
exceed 0.7; then there is no multicollinearity.
4. Heteroscedasticity Test: measure by the White Heteroscedasticity Test in the
residual test.
The Hausman test measures the multiple regression analysis, If the probability is > 0.05
then accept H0 and reject HA. If the probability is < 0.05, then accept HA. Besides, the
T-test which measures the partial relationship between variables, F-test which measure
the simultaneous relationship between variables, and coefficient of determination which
measure how much the ability of the model to explain the variations of dependent
variables.
Results and Discussions
The normality test for the classic assumption test, the result of the Jarque-Bera
probability is 0.354853, so the data has a normal distribution. The Durbin-Watson
statistic for autocorrelation is 0.302415, which means that the autocorrelation problem
has been solved. The highest value of the matrix is 0.420489, so there is no
multicollinearity problem in this regression model. The heteroscedasticity test shows the
logical standards errors and covariance, so there is no heteroscedasticity problem in this
research. In conclusion, from all the standard assumption tests, the data is good and
reliable to use in the regression analysis.
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Table 3. Jarque-Bera Test
Mean
-1.00e-17
Median
-0.000972
Maximum
0.016463
Minimum
-0.014364
Std Deviation
0.007343
Skewness
0.213970
Kurtosis
2.456579
Jarque-Bera
Probability

2.073233
0.354853

Source: SPSS

PER
PBV
PSR

Table 4. Multicollinearity Test Matrix
PER
PBV
PSR
1.000
0.420489
-0.502677
0.420489
1.000
-0.530363
-0.502677
-0.530363
1.000

Source: SPSS

For the hypothesis testing, first of all, the coefficient of determination, expressed by the
adjusted R square shows the number that is 0.922534. It means that the independent
variables (PER, PBV, PSR) have 92% contribution on the NAV return of sharia equity
fund. For the t-test, all the independent variables show t-statistic probability is 0.000; it
means that all the independent variables (PER, PBV, PSR) have a significant partial
relationship on NAV return of sharia equity fund. Lastly, the f-test probability is 0.000,
which shows that PER, PBV, PSR have a significant simultaneous relationship on NAV
return of sharia equity fund.
The regression formula of this research will be:
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e; which can be expressed using the results:
Y= -0.737733 + 0.008078 PER + 0.207849 PBV - 0.026847 PSR + e

Variable
C
PER
PBR
PSR
R-square
Adj. R-square
S.E. of regression
Sum squared residual
Log likelihood
F-statistic
Prob. (F-stat)
Prob. (Wald F-stat)

Table 5. Multiple Regression
Coefficient
Std. Error
-0.737733
0.042038
0.008078
0.000999
0.207849
0.007108
-0.026847
0.004101
0.924791
0.922534
0.007452
0.005554
363.9902
409.8738
0.000000
0.000000

t-Statistic
-17.54931
8.084618
29.24249
-6.546139

Mean dependent var.
SE dependent var.
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannah-Quinn criterion
Durbin-Watson statistic
Wald F-statistic

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.072372
0.026775
-6.922889
-6.821182
-6.881685
0.302415
558.3849

Source: SPSS
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The regression table describes constant with the value of -0.737733. It indicates, when
the PER, PBV, PSR have value at 0, the NAV return of sharia equity fund still has a
value of -0.737733. The constant has significant value on the NAV return of sharia
equity fund because the value of the probability statistic is lower than the confidence
level (0.05). The constant has a negative correlation to the NAV return of sharia equity
fund. It means regardless of the market going up or down, the investor of mutual funds
still have to pay fees such as management fees, custodian fees, and audit fees.
For PER, the value of this coefficient is 0.008078, which means the increase of the
value of PER at 1 point, would raise the NAV return of sharia equity fund by 0.008078
and give a significant influence on the NAV return of sharia equity fund. PER is the
comparison of the market value of equity toward its earning per share. The higher PER
of the equity represents that equity is more expensive compared to the earnings per
share and thus become an indicator of the prospect of the firm. The higher PER of the
equity will give a higher return for the investor (Indriani 2014). The higher PER of the
firm represents that the firm has good growth, which means that the market expects the
firm will have good growth in the future. (Herlina Wati and Ratnasari 2015). Investors
usually buy the stocks at a low PER that indicates cheap stocks and sell in the high
PER. The PER of the market can also be an indicator of how the market is going; up or
down. PER also indicates how cheap or how expensive is the market, so it can indicate
when the investment manager could buy or sell the stocks in the sharia equity funds.
For PBV, the value of this coefficient is 0.0207849, which means an increase of the
value of PBV every 1 point would raise the NAV return of sharia equity fund by
0.0207849 and have a significant influence on the NAV return of sharia equity fund.
PBV is a market ratio which compares the market value of the stocks and the book
value of the company. This ratio shows how can the company create value on the total
capital invested. The higher PBV shows a higher value for shareholders. (Putri and
Sampurno 2012). The higher PBV of a company represents a higher expectation of
growth to a company, which leads to a higher stock price and thus a higher return for
investors. A higher return of the stock in the market will lead to a higher return of the
NAV of sharia equity fund.
For PSR, the value of this coefficient is -0.026847, which means an increase of the
value of PSR of 1 point will decrease the NAV return of sharia equity fund by 0.026847
and give significant influence on the NAV return of sharia equity fund, but it is
negatively correlated. PSR is a signal that the market is undervalued. A high PSR
represents an undervalued market, in which the market value of the stock is below the
intrinsic value. It indicates an excellent timing to enter the market with higher PSR and
hold the stock until the PSR is lower, which overvalues the price of the stock. Buy and
hold in higher PSR and sell in lower PSR will give a high return in the stock market. A
higher return of the stock market will lead to a higher return of the NAV return of sharia
equity fund.
All the independent variables have significant correlation on the dependent variable, and
from the f-test, the independent variables have a significant simultaneous effect on the
dependent variables. So, we can conclude PER, PBV and PSR can be used to measure
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and predict the NAV return of sharia equity fund. First, we can see from the PSR that
represents the condition of the market which could be undervalued or overvalued. After
that, we proceed to the PER to see the profitability of the market and the PBV to see
how far the market can create value for shareholders. In order to have a high return of
the NAV of sharia equity fund, investment managers should consider of these equity
multiples to measure the condition and performance of the market.
Conclusion
This study focuses on the growth of Indonesia’s capital markets, especially in mutual
fund. Within a short time, mutual funds have a significant influence on the Indonesian
capital markets. Sharia equity fund as a part of mutual fund, provides an alternative
investment and attractive for small investors or for investors who are risk-averse. In
order to guide decision-making, investors need measurements in the form of financial
ratios to assess the risks and returns. There are three financial ratios used for the
assessment, namely Price/Earning Ratio (PER), Price to Book Ratio (PBR), Price to
Sales Ratio (PSR), which are measured against the Net Asset Value (NAV) as the return
on investment of the sharia equity fund.
From the results and discussion above, there is a significant partial effect of PER on
NAV, which means that an increase in the expectation of growth from the earnings lead
to a higher return of stocks, and simultaneously a higher return of the sharia equity fund.
Similarly, there is a significant partial effect of PBV on NAV. If there is a higher
expectation of the company to create value for shareholders, it will give a higher return
of stocks, leading to a higher return of the sharia equity fund. Lastly, there is a
significant partial effect of PSR on NAV. This indicates that an increase in the
expectation of a company’s growth and profitability will give a higher return of the
stocks, leading to a higher return of the sharia equity fund. Overall, there is a significant
simultaneous effect of PER, PBV, PSR on NAV. In this case, all of the independent
variables can be used to measure the performance of the market and determine the best
time for investors to enter the market in order to earn a higher return in sharia mutual
fund investment.
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Abstract
Managerial ownership is an important element in reducing the agency conflict that occurs
in a firm. The ownership can provide manager’s incentives to perform optimally in
achieving the firm’s goal to improve firm value. Managers in each firm will adjust their
ownership to respond firm value. That adjustment can create a changes in managerial
ownership. This study aims to examine the relation between changes in managerial
ownership to changes in firm value that used a non-financial firms from 2009-2011 as a
sample. The results show that negative changes on managerial ownership have a
negative and significant to changes in firm value, while positive changes on managerial
ownership have a positive and not significant to changes in firm value.
Keywords: Managerial ownership, changes in managerial ownership, and changes in
firm value.
Pendahuluan
Pada era bisnis yang modern, perusahaan biasanya memberikan saham bagi manajernya
sebagai langkah untuk mengurangi agency problem, dengan mendorong para manajer
yang notabene bukan pemilik perusahaan untuk berpikir seperti layaknya mereka
memiliki perusahaan tersebut. Kebijakan perusahaan tersebut dapat juga disebut dengan
istilah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dilakukan sebagai insentif bagi
para manajer untuk bekerja sesuai keinginan pemegang saham. Praktek ini juga
dilakukan untuk menambah nilai perusahaan, setidaknya pada tingkat kepemilikan
manajerial yang rendah. Dasar fundamental dari kepemilikan manajerial yang terkait
dengan kinerja perusahaan merupakan sebuah isu yang dikembangkan oleh Berle dan
Means (1932). Penelitian mereka memberikan argumen bahwa pemisahan kepemilikan
serta pengawasan (control) dari perusahaan yang modern akan mengurangi insentif
manajemen untuk memaksimalkan efisiensi kinerja perusahaan secara tidak langsung.
Jensen dan Meckling (1976) bermaksud dengan mensejajarkan kedudukan manajer dan
pemegang saham akan lebih memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang
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nantinya akan berpengaruh dalam peningkatan nilai perusahaan. Serta dengan adanya
kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan orang dalam
(insider) dan pemegang saham, dan mengarah ke yang lebih baik pengambilan keputusan
dan nilai perusahaan yang lebih tinggi.
Murwaningsari (2009) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai
perusahaan maka akan meningkatkan nilai kekayaan bagi pemegang saham. Tentunya
menjadi insentif bagi manajer yang memiliki saham kepemilikan pada perusahaan
tersebut. Sehingga, dengan peningkatan inilah akan mencerminkan keuntungan
perusahaan di masa depan. Permanasari (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa
variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial di Indonesia
khususnya untuk perusahaan non keuangan masih rendah sehingga pihak manajemen
masih bertindak untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri yang dapat merugikan
pemegang saham lainnya. Kepemilikan manajerial yang rendah juga mengakibatkan
kinerja yang belum maksimal sehingga kepemilikan manajerial belum dapat menjadi
mekanisme untik meningkatkan nilai perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian
inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini.
Pada penelitian ini menguji perubahan kepemilikan yang dilakukan oleh manajer serta
pengaruhnya terhadap perubahan nilai perusahaan di pasar. Menurut Cristina dan
Radulescu (2011), tiap manajer di suatu perusahaan akan menyesuaikan kepemilikannya
untuk merespon nilai perusahaan. Penyesuaian yang dimaksud adalah mengurangi atau
menambah saham kepemilikan manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses
penyesuaian ini juga dapat dinamakan dinamika kepemilikan. Dinamika kepemilikan ini
juga disertai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
Diantaranya, ukuran perusahaan, umur perusahaan, prospek pertumbuhan, likuiditas
serta leverage. Dinamika kepemilikan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan (diukur menggunakan Tobin’s Q) dengan kepemilikan manajerial yang
optimal. Tobin’s Q merupakan alat yang akan digunakan dalam mengukur kinerja
perusahaan, serta mengindikasikan bagaimana proforma manajer dalam mengelola
perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Morck et al. (1988) menunjukkan
hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan rasio Tobin’s Q.
Landasan Teori dan Hipotesis
Kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002) adalah pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial
merupakan salah satu cara dalam mengurangi masalah keagenan. Cara ini digunakan
dalam beberapa perusahaan publik dengan tujuan agar manajer yang memiliki saham
perusahaan dapat mempunyai hak dalam setiap pengambilan keputusan. Manajer yang
memiliki sebagian kepemilikan perusahaan akan merasa dihargai dan dibutuhkan dalam
meningkatkan profit serta nilai perusahaan. Cruthley dan Hansen (1989) serta Bathala et al
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(1994) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan
kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan
keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan
saham manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil
keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang
diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan
yang salah (Listyani, 2003).
Menurut Jensen dan Meckling (1976), tingginya kepemilikan saham yang dimiliki
manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena hal tersebut berarti keselarasan
yang lebih baik dari insentif keuangan antara manajer dan pemilik ekuitas lainnya.
Manajer akan berusaha seoptimal mungkin dalam bekerja untuk mencapai tujuan
perusahaan, karena didasari oleh rasa memiliki perusahaan sendiri. Perubahan nilai
perusahaan yang meningkat sebagai akibat dari kinerja manajer yang baik akan
memberikan insentif bagi manajer yang memiliki saham perusahaan. Oleh sebab itu,
semakin banyak saham yang dimiliki manajer, maka akan semakin besar pula insentif
yang mereka dapatkan. Hal inilah yang dapat disebut dengan incentive alignment. Di sisi
lain, kepemilikan manajer dapat menurunkan kinerja keuangan karena manajer dengan
kepemilikan saham yang besar menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak harus
mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya (Morck et al 1988). Jika
semakin banyak lembar saham yang dimiliki manajer maka semakin besar pula keinginan
mereka dalam mensejahterakan kepentingan pribadi. Perubahan kepemilikan saham oleh
manajer yang semakin meningkat dan mengabaikan kepentingan pihak lain inilah yang
disebut dengan entrenchment argument.
The managerial discretion approach atau disebut dengan teori kebijaksanaan manajerial
terdapat pada penelitian Stulz (1990) dan Zwiebel (1966). Pendekatan ini menerangkan
bahwa manajer yang memiliki saham akan menggunakan haknya untuk memaksimalkan
kesejahteraan mereka. Terdapat asumsi bahwa manajer mampu mengekstrak sebagian
kecil dari arus kas perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan demikian,
kesejahteraan manajer akan meningkat ketika arus kas perusahaan meningkat. Hal
semacam inilah yang diyakini investor bahwa perusahaan tersebut telah berkinerja dengan
baik. Saham perusahaan yang dimiliki manajer merupakan sesuatu yang berharga apabila
dengan memperoleh saham tersebut dapat meningkatkan sumber data yang tersedia bagi
perusahaan, menurunkan biaya pendanaan, memungkinkan untuk tumbuh, dan
memungkinkan manajer atas control perusahaan. Terdapat tiga motif pada teori
kebijaksanaan manajerial, diantaranya motif pembiayaan, motif ikatan dan motif kontrol.
Mengikuti motif tersebut, bahwa manajer akan memiliki saham lebih pada saat
perusahaan masih berumur muda, dan mereka menjualnya ketika perusahaan sudah
menjadi lebih matang dan berkinerja lebih baik. Pendekatan ini memprediksi bahwa
penurunan yang besar dalam kepemilikan akan berlangsung pada perusahaan matang
karena kepemilikan yang tinggi tidak lagi diperlukan bagi pemegang saham minoritas.
Penurunan yang besar tersebut tidak akan berdampak terhadap nilai perusahaan karena
manajemen akan menghindari penjualan kepemilikan yang mengganggu nilai perusahaan.
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Penjualan tersebut mungkin akan mengurangi nilai saham dan adanya tantangan dalam
posisi manajemen.
Nilai perusahaan merupakan nilai yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan
investasi yang tercermin dari harga perusahaan (Husnan, 2007). Sedangkan menurut Rika
dan Islahuddin (2008) mengemukakan alasan mengenai nilai perusahaan sebagai nilai
pasar karena dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika
harga suatu saham perusahaan mengalami peningkatan. Nilai perusahaan juga merupakan
persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan
harga saham (Keown, 2004).
Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan nilai perusahaan
yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham
Gapensi, 2002). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai
perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai
yang tinggi menunjukan kesejahteraan yang tinggi bagi pemegang saham. Kekayaan
pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang
merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen
asset. Pernyataan Wahyudi dan Pawestri (2006) mengemukakan bahwa nilai perusahaan
dapat dibentuk melalui indikator nilai pasar saham serta dipengaruhi oleh faktor peluang
investasi.
Berikut ini terdapat teori lain yang mendukung kepemilikan manajerial terkait dengan
perubahan nilai perusahaan, diantaranya takeover premium argument yang menjelaskan
bahwa kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer
lebih mampu melawan ancaman pengambil alihan dari pasar untuk kontrol perusahaan
dan sebagai hasilnya investor dari luar akan membayar premi lebih tinggi dalam
pengambil alihan (Stulz, 1988), cost of capital argument yang menjelaskan bahwa
peningkatan konsentrasi kepemilikan akan menurunkan kinerja keuangan karena
menimbulkan peningkatan biaya modal perusahaan sebagai akibat dari likuiditas pasar
atau menurunnya peluang diversifikasi atas nama investor (Fama dan Jensen, 1983) dan
monitoring argument yang menjelaskan bahwa kepemilikan yang besar akan lebih
mampu memantau dan mengendalikan manajemen sehingga mungkin berkontribusi
terhadap kinerja perusahaan (Shliefer dan Vishny, 1986).
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh mengenai hubungan
kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Chen (2012) mengembangkannya dengan
metode lain yaitu dengan menggunakan model perubahan baik pada kepemilikan
manajerial dan nilai perusahaan. Tujuannya adalah ingin mengetahui sejauh mana
penyesuaian nilai perusahaan ketika terdapat perubahan dalam kepemilikan manajerial.
Pada penelitian tersebut, menemukan bahwa terdapat penyesuaian positif pada nilai
perusahaan ketika terjadi perubahan positif dalam kepemilikan manajerial. Serupa dengan
perubahan negatif pada kepemilikan manajerial yang akan menyesuaikan nilai perusahaan
ke arah negatif. Hal ini terkait dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan
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Meckling, bahwa dengan menambah kepemilikan saham yang dimiliki manajer, maka akan
memberikan kendali bagi manajer dalam mengendalikan manajemen perusahaan.
Perubahan positif yang disebabkan oleh bertambahnya saham yang dimiliki manajer akan
menciptakan peningkatan kinerja yang lebih optimal dalam mencapai tujuan perusahaan.
Keselarasan yang terjadi antara peningkatan saham serta peningkatan pada perubahan
nilai perusahaan ini sesuai dengan teori incentive alignment (Jensen dan Meckling, 1976).
Sedangkan perubahan negatif yang disebabkan oleh berkurangnya saham yang dimiliki
manajer akan menurunkan perubahan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh
berkurangnya kontrol manajer pada perusahaan seiring dengan penurunan saham yang
dimiliki, sehingga manajer tidak dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan
perusahaan. Perubahan kepemilikan manajerial dapat terjadi karena disebabkan oleh fakta
tertentu diantaranya adalah perubahan ciri khusus pada perusahaan, pergantian posisi
manajerial, serta perubahan kinerja perusahaan (Denis dan Sarin, 1999). Pertama,
perubahan ciri khusus perusahaan yang dalam hal ini terkait dengan peluang pertumbuhan,
firm size, leverage, serta informasi yang asimetris akan membawa pada penyesuaian
kepemilikan dan struktur dewan direksi di suatu perusahaan. Kedua, pergantian posisi
manajerial (top executive) yang memiliki saham perusahaannya sendiri juga
mempengaruhi perubahan kepemilikan manajerial. Presentase kepemilikan yang semakin
besar juga dapat memberikan kewenangan lebih untuk memonitor kinerja perusahaan dan
dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perubahan kepemilikan manajerial dapat terjadi
akibat respon dari perubahan kinerja perusahaan di tahun sebelumnya. Sebagai contoh,
perusahaan yang berkinerja dengan baik pada tahun sebelumnya, maka manajer akan
meningkatkan kepemilikan mereka. Sebaliknya, bila perusahaan memiliki kinerja yang
buruk, maka mereka akan membiarkan orang luar (outsiders) untuk menempati jajaran
dewan direksi untuk memonitor perusahaan (Hermalin dan Weisbach, 1988).
H1
H2

= Perubahan positif kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap
perubahan
nilai perusahaan.
= Perubahan kepemilikan manajerial negative berpengaruh negative terhadap
perubahan
nilai perusahaan

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
∆Qt+1 = α+β1 (∆Sit)pos+β2 (∆Sit)neg+β3∆SIZEit+β4∆PPEAit+β5∆FCFit+β5∆DEBTit+εi,t+1 … (1)
Keterangan:
∆Qt+1
(∆Sit)pos
(∆Sit)neg
∆SIZEit
∆PPEAit

: Tobin’s Q digunakan untuk mengukur nilai
: Perubahan kepemilikan manajerial yang bersifat positif
: Perubahan kepemilikan manajerial yang bersifat negatif
: Hasil logaritma dari total aset
: Rasio property, plant and equipment
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∆FCFit
∆DEBTit
εi,t

: Arus kas bersih perusahaan
: Rasio hutang perusahaan
: error

Metode Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini, data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisa empiris yang
mengemukakan analisa rasio keuangan dari laporan keuangan dan laporan tahunan
dalam periode 2009-2013 dari perusahaan non keuangan di BEI.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, digunakan jika
peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam penentuan sampelnya
serta memperoleh batasan-batasan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kriteria
pengambilan sampel perusahaan yaitu: (a) perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI
selama periode 2009-2013, (b) perusahaan yang dipilih adalah perusahaan non keuangan
yang melaporkan kepemilikan manajerial selama periode penelitian, (c) perusahaan yang
menunjukkan perubahan kepemilikan manajerial dari tahun t dibandingkan t-1
meskipun tidak terjadi secara berturut-turut, (d) perusahaan memiliki data lengkap yang
dibutuhkan dalam penelitian selama tahun 2009-2013.

Jenis Variabel
Dependen

Independen

Kontrol

Kontrol

Variabel
Perubahan
nilai
perusahaan
(∆Qt+1)

Tabel 1
Jenis dan Pengukuran Variabel
Rumus Perhitungan

∆Qt+1 = Qt+1-Qt

Perubahan
kepemilikan
manajerial
(∆Sit)

(∆Sit) = Sit- Si,t-1

∆Sit(pos)
∆Sit(neg)
Perubahan
ukuran
perusahaan
(∆SIZEit)
Perubahan
rasio arus kas

∆Sit > 0
∆Sit < 0
SIZEit = Ln (Total Aset)
∆SIZEit = Ln (Total Aset)t – Ln (Total Aset)t-1
∆FCFit
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Kontrol

Kontrol

bebas
(∆FCFit)
Perubahan
rasio aset
tetap
(∆PPEAit)
Perubahan
rasio hutang
tetap
(∆DEBTit)

∆PPEAit

∆DEBTit

Keterangan: MVE merupakan nilai pasar dari jumlah saham yang beredar diperoleh dari
harga penutupan saham diakhir tahun dikali dengan jumlah saham yang beredar. PS
merupakan preferred stock atau saham preferen. EBIT merupakan earning before interest
and tax. PPEA merupakan property, plant and equipment.
Tabel 2
Definisi Operasional Variabel
Variabel
Definisi Operasional
Perubahan nilai perusahaan
Perubahan nilai perusahaan adalah perubahan nilai
perusahaan yang diukur dengan mengurangi Tobin’s Q
(∆Qt+1)
pada tahun t+1 dengan Tobin’s Q pada tahun t.
Perubahan kepemilikan
Perubahan kepemilikan manajerial adalah perubahan
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer di
manajerial (∆Sit)
suatu perusahaan.
Perubahan kepemilikan
Perubahan kepemilikan manajerial positif merupakan
penambahan volume kepemilikan manajerial yang terjadi
manajerial positif ∆Sit(pos)
dari tahun sebelumnya.
Perubahan kepemilikan
Perubahan kepemilikan manajerial negatif merupakan
pengurangan volume kepemilikan manajerial yang terjadi
manajerial negatif ∆Sit(neg)
dari tahun sebelumnya. Pada penelitian ini, kepemilikan
manajerial negatif menggunakan nilai absolut.
Perubahan ukuran
Perubahan firm size adalah perubahan total aset yang
dimiliki oleh suatu perusahaan.
perusahaan (∆SIZEit)
Perubahan rasio arus kas
Perubahan rasio arus kas bebas adalah perubahan
proporsi kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada
bebas (∆FCFit)
pemegang saham
Perubahan rasio aset tetap
Perubahan rasio aset tetap adalah perubahan rasio
penggunaan aset tetap atas total aset yang dimiliki
(∆PPEAit)
perusahaan untuk proses produksi maupun administrasi.
Perubahan rasio hutang tetap Perubahan rasio hutang merupakan proporsi penggunaan
hutang atas total aset yang digunakan oleh suatu
(∆DEBTit)
perusahaan.
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Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat
signifikansi/2 (α = 5%). Sebelum model regresi dianalisis, uji asumsi klasik harus
dilakukan terlebih dahulu. Model persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE
(Best Linier Unbiased Estimation), artinya model regresi tersebut menghasilkan estimator
linier yang tidak bias. Analisis regresi dapat dinyatakan sempurna apabila telah lolos uji
asumsi klasik (uji normalitas, ujimultikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi).
Hasil dan Pembahasan
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perubahan kepemilikan manajerial
negatif dan perubahan rasio hutang memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap perubahan nilai perusahaan. Hal tersebut terlihat pada hasil signifikansi yang
menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Sedangkan, variabel perubahan kepemilikan
manajerial positif, perubahan firm size, perubahan rasio aset tetap dan perubahan rasio
arus kas bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai
perusahaan. Hasil pembahasan dapat dilihat pada tabel 3.
Perubahan kepemilikan manajerial negatif pada penelitian ini menunjukkan pengaruh
negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penurunan kepemilikan manajerial
dapat mengurangi kontrol atas perusahaan yang manajer kelola. Berkurangnya kontrol
manajer dapat membuat mereka tidak bekerja secara optimal karena tidak sesuai dengan
kepentingan mereka. Hasil ini sesuai dengan motif kontrol yang dikemukakan oleh Stulz
(1988). Penurunan kepemilikan saham juga dapat menurunkan kompensasi yang akan
diterima oleh manajer. Hal ini sesuai dengan teori incentive alignment yang menyatakan
bahwa saham yang dimiliki manajer merupakan insentif untuk manajer sebagai upaya
untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa
perubahan negatif kepemilikan manajerial dapat mengurangi kinerja manajer sehingga
dapat berdampak pada penurunan perubahan nilai perusahaan (Core, 2005).
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Tabel 3
Koefisien Regresi
Model

Koefisien

-0,070
(constant)
0,406
∆Sit(pos)
-0,694
∆Sit(neg)
0,090
∆SIZEit
0,071
∆PPEAit
-0,029
∆FCF it
-0,521
∆DEBTit
Koefisien Korelasi (R)
Koefisien Determinasi (R2)
Uji F
Signifikasi
Sumber: Penulis, diolah.

T
-2,892
1,006
-3,059
1,127
0,557
-0,155
-2,467

0,0025
0,1585
0,0015
0,1310
0,2895
0,4385
0,0075
0,331
0,110
2,461
0,028

Pada variabel kontrol, hanya perubahan rasio hutang yang menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap perubahan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan
rasio hutang yang semakin meningkat akan menyebabkan penurunan pada perubahan
nilai perusahaan. Perubahan rasio hutang yang semakin meningkat menunjukkan bahwa
perusahaan sedang meningkatkan aktivanya dengan menggunakan hutang. rata-rata
perusahaan menunjukkan hasil yang negatif yang artinya perusahaan banyak mengurangi
hutangnya, sehingga hasil penurunan tersebut mengakibatkan mayoritas pertumbuhannya
cenderung menruun, sehingga ROE menurun dan harga saham cenderung turun dan
mengakibatkan perubahan negatif atau turunnya perubahan pada Tobin’s Q. Variabel
kontrol lain seperti perubahan firm size, perubahan rasio arus kas bebas, dan perubahan
rasio aset tetap yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan ini memiliki arti bahwa
variabel kontrol tersebut tidak dapat menjelaskan dalam pengaruh perubahan
kepemilikan manajerial terhadap perubahan nilai perusahaan.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan positif pada kepemilikan
manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perubahan nilai perusahaan.
Ketidak signifikanan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar manajer serta
peningkatan proporsi kepemilikan manajerial yang kecil sehingga tidak dominan
dibandingkan dengan kepemilikan yang lain. Sedangkan untuk variabel perubahan negatif
pada kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan nilai
perusahaan. Penurunan kepemilikan manajerial dapat mengurangi kontrol manajer serta
dapat mengurangi insentif yang diperoleh manajer sehingga dapat berdampak pada
penurunan dalam perubahan nilai perusahaan. Pada variabel kontrol, hanya variabel
perubahan rasio hutang yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perubahan nilai
perusahaan, sedangkan variabel lainnya seperti perubahan firm size, perubahan rasio arus
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kas bebas dan perubahan rasio aset tetap menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap perubahan nilai perusahaan.
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Abstrak
Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh era revolusi industri 4.0 terhadap kompetensi
sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri saat ini
adalah yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Kompetensi ini
untuk mewujudkan pabrik cerdas (smart factories), seperti salah satunya Internet of
Things (IoT). Era revolusi industri 4.0 membuka kesempatan bagi sumber daya manusia
(SDM) untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
Untuk itu, diperlukan pelaksanaan program peningkatan keterampilan (up-skilling) atau
pembaruan keterampilan (reskilling) para sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan
dunia industri saat ini, salah satu yang kompetensi yang dibutuhkan adalah sumber daya
manusia yang memiliki talent, dikarenakan talent menjadi kunci atau faktor penting
untuk kesuksesan implementasi industri 4.0 Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif partisipatoris, yang menekankan pada kedalaman hasil penelitian
dimana peneliti terlibat langsung sebagai instrumen penelitian. Data diperleh mealui
studi literatur, wawancara dan praktek langsung. Hasil dari Penelitian ini akan
menjelaskan upaya didalam mempersiapkan dan memetakan kompetensi sumber daya
manusia dalam era revolusi industri 4.0. dalam menciptakan sumber daya manusia yang
kompeten. Apalagi di era bonus demografi yang sudah di depan mata. Ini penting jika
bangsa kita tetap ingin berdaya di zaman revolusi industri keempat yang serba
otomatis, robotik, dan tentu teknologi termutakhir.
Kata Kunci : kompetensi; sumber daya manusia, upskill, reskilling
Pendahuluan
Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri
dunia keempat dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan
manusia. Segala hal menjadi tanpa batas (borderless) dengan penggunaan daya
komputasi dan data yang tidak terbatas (unlimited), karena dipengaruhi oleh
perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung
pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai
aktivitas manusia, masalah sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting
dalam organisasi. Sumber daya manusia berperan menentukan arah dan kemajuan
sebuah organisasi.
Dirjen Ghufron yakin, perguruan tinggi Indonesia mampu bertahan di era revolusi
industri ini bila melaksanakan 4C. Pertama, Critical thingking, kita seyogyanya
bersikap skeptis dan kritis. “Percuma kalau pintar kalo gak kritis,” ujarnya.
Kedua, Creativifity, yakni
mampu
melahirkan
inovasi-inovasi
baru.
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Selanjutnya, Communication, terutama tentang sains dan teknologi agar dapat diterima
publik secara benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Percuma kita buat
beberapa industri kalau tidak dikomunikasikan. Gak akan ada yang paham dan tahu
dong,” ujarnya. Terakhir, Collaboration, ini lah kekuatan yang bisa membangun
Indonesia. Menurutnya, kelemahan Indonesia adalah kurang berkolaborasi. Kita lemah
ketika berkelompok. Karena itu memerlukan kerjasama dan mengerti satu sama lain.
Straubhaar dan LaRose (2011) secara baik menggambarkan perubahan teknologi
sebagai suatu revolusi yang dialami masyaraakat dalam kehidupannya karena
perkembangan teknologi. Mulai dari masyarakat sebelum bertani yang ditandai oleh
budaya berbicara atau tradisi oral (spoken words) di mana masyarakat pada masa inai
berkelompok dan hidup dari berburu dan bercocok tanam. Namun pergeseran terjadi
ketika ditemukan alat untuk mencari ikan (fshing), mengumpulkan kayu di hutan
(logging), hingga penggalian bahan tambang (mining) merubah cara manusia
berinteraksi. Tahap ini tradisi oral menjadi tradisi membaca. Tradisi membaca masih
sangat terbatas hanya pada kalangan rohaniwan Katolik saja dan belum menjangkau
masyarakat kebanyakan lainnya. Munculnya revolusi industri merubah pula wajah
tradisi membaca yang sebelumnya hanya terbatas menjadi ke lebih banyak orang yang
bisa membaca ide atau pemikiran karena produksi massal dari penemuan mesin cetak.
Kemudian pergeseran terjadi lagi ketika masyarakat mampu untuk konsumsi dan
produksi pesan dengan melakukan adopsi terhadap teknologi digital. Tahap inilah yang
menandakan perubahan besar dari cara manusia melakukan interaksi dengan manusia
lainnya; karena teknologi digital telah menciptakan suatu media yang sangat interaktif
yaitu internet. Internet telah mengubah cara manusia melakukan interaksi sehari-hari
dari lisan menjadi interaksi secara tertulis.
Seperti dikatakan oleh Straubhaar & LaRose (2000:14-15) bahwa era internet adalah era
masyarakat informasi di mana individu lebih banyak menghabiskan waktu di belakang
komputer dan mengubah bentuk media menjadi bentuk tertulis (computer-readable).
Bentuk tertulis dalam media interaktif ini memungkinkan terjadinya pemahaman yang
berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Salah satu fakta adalah munculnya suatu
perubahan dalam sikap dan perilaku individu (Simangunsong, 2011)
Di zaman sekarang ini dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi yang semakin
canggih sehingga setiap individu dituntut untuk dapat menggali segala sumber daya
manusia yang dimiliki, untuk dapat menunjang kinerja kita sehingga akan sangat
berpengaruh pada pelaksanaan tugas setiap hari. Bahkan sistem sarana dan prasarana
dalam organisasi dapat terus berkembang dan terus disempurnakan seiring berjalannya
waktu, sehingga suatu organisasi dapat berkembang sesuai dengan sumber daya
manusia yang ada. Banyak para ahli berpendapat bahwa sumber daya manusia yang
berkualitas sangat menentukan berhasil atau tidak suatu organisasi dengan kompetensi
setiap pegawai yang ada. Untuk membentuk sosok aparatur seperti tersebut memang
memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti.
Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali dengan melakukan pola rekrutmen
yang benar sesuai dengan peraturan dan berbasis kompetensi. Demikian pula dalam
pengembangan pegawai, penilaian prestasi kerja (PPK), pola karir, penggajian,
promosi/demosi, pemberhentian, dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan
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dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan
adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan (diklat) maupun non diklat.
Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus,
pendidikan formal maupun non formal, atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan
peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis, maupun perubahan pola pikir, moral,
dan perilaku aparatur. Meskipun merubah pola pikir, moral, dan perilaku aparatur
melalui diklat memang tidak mudah, namun tetap perlu dilakukan. Peningkatan
kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan
situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan,
melakukan mutasi secara berkala, menciptakan hubungan antar personal yang harmonis,
dan lain sebagainya. Eksistensi aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan
dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi
aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah
berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi
yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak
mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya.
Dalam mengimplementasikan beberapa kebijakan pengembangan kompetensi kerja
aparatur pemerintah /birokrasi atau PNS dalam mewujudkan atau menciptakan aparatur
yang memiliki kompetensi kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan
secara profesional maka, di era reformasi saat ini pemerintah telah menetapkan
beberapa kebijakan dibidang pengembangan kompetensi kerja aparatur
pemerintah/birokrasi pada semua jenjang pemerintahan, antara lain adalah UndangUndang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun
1974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana didalamnya antara lain mengatur
tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur atau PNS. Sebagai implementasi dari
kebijakan pengembangan kompetensi kerja aparatur yang ditetapkan dalam Undangundang No 43 Tahun 1999 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No
101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Maka sangatlah wajar apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan
perhatian yang memadai terhadap pengembangan kompetensi kerja aparatur baik dari
segi kualitas dan kuantitas baik Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan dan Sikap
sehingga dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional. Penyelenggaraan
seluruh kebutuhan publik hendaknya dimanajemeni dengan profesional. Dalam rangka
pembenahan ini tidak saja membutuhkan teknologi yang akomodatif terhadap kemajuan
zaman, akan tetapi masih harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang handal.
Teknologi canggih tidak akan banyak berarti jika tanpa diimbangi dengan pegawai yang
mampu mengoperasikan secara baik. Oleh karena itu, birokrasi memerlukan
sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Tinjauan Pustaka
Dari pengamatan peneliti, masih terdapat pegawai negeri sipil yang berkompentensi
rendah dan bahkan tidak memiliki skill (keterampilan). Sehingga dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari tidak maksimal dan mempengaruhi efektifitas tugas dan pekerjaan
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yang sebenarnya dapat diselesaikan sesegra mungkin. Akibat dari rendahnya
kompetensi sumber daya tersebut, maka dalam pekerjaan masih membutuhkan waktu
yang lama dan membutuhkan tuntunan dan arahan dari atasan. Hal ini dibuktikan,
bahwa masih ada yang sering menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak
selesai tepat pada waktunya, karyawan sering mendapatkan teguran dan peringatan dari
atasannya, dan masih adanya kesalahan kerja yang dilakukan dalam bekerja.
Faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah kompetensi dan
iklim organisasi. Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Orang harus
melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan
pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas
yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan
iklim organisasi yang sehat dapat mendorong keterbukaan baik dari pihak pegawai
maupun pihak pimpinan sehingga dalam rangka menciptakan ketentraman dan
kelangsungan usaha kearah peningkatan kinerja pegawai.
Kompetensi
Istilah “Kompetensi” dalam bahasa Inggris disebut “Competencies” atau
“Competence”. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan competence sebagai suatu
kemampuan atau kecakapan (Wojowarsito dan Poerwadaminta, 1990). Dalam
perkembangan selanjutnya istilah kompetensi ini mulai banyak dipakai orang dalam
berbagai penggunaan dengan persepsi yang berbeda-beda, antara lain adalah
penggunaan pada bidang manajemen sumber daya manusia. Spencer and spencer
(dalam Sudarmanto, 2009) mengatakan, kompetensi merupakan karakteristik dasar
perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja
unggul didalam pekerjaan atau situasi. Dengan kata lain, kompetensi merupakan
landasan dasar karakteristik orang dan mengidentifikasikan cara berperilaku atau
berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Brian
(dalam Sudarmanto, 2009) mendefinisikan kompetensi adalah pengetahuan, keahlian,
kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung
kinerja pekerjaan.
Kompetensi berasal dari kata “competency” merupakan kata benda yang menurut
Powell (1997:142) diartikan sebagai 1) kecakapan, kemampuan, kompetensi; dan 2)
wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang berarti cakap, mampu,
dan tangkas. Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian
kompetensi menurut Stephen Robbin (2007:38) bahwa kompetensi adalah “kemampuan
(ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan
intelektual dan kemampuan fisik.
Pengertian kompetensi sebagai kecakapan atau kemampuan juga dikemukakan oleh
Robert A. Roe (2001:73) sebagai berikut;:Competence is defined as the ability to
adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills,
personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is
acquired through work experience and learning by doing“ Kompetensi dapat
digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas,
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kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan
nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan
yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan
Amstrong (2004) mengartikan kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu
pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat-tingkat perilaku yang berbeda-beda. Murphy
(dalam Sedarmayanti, 2009) mendefinisikan kompetensi adalah bakat dan keahlian
individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif
dan baik sekali. Rendahnya kinerja yang masih memerlukan perbaikan tersebut
diasumsikan karena adanya beberapa faktor-faktor yang dapat memperbaiki kinerja
karyawan, antara lain : keinginan, pengetahuan dan keterampilan, iklim, dukungan dan
penghargaan, kompetensi, sikap etika kerja, tingkat penghasilan, dan tingkat
pendidikan. Dari setiap faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, terdapat masalahmasalah yang cukup penting untuk disikapi antara lain: kurangnya kemampuan dan
keterampilan pegawai yang masih memerlukan perbaikan dan pelatihan, pemberian
motivasi dan dukungan yang kurang/rendah dari pimpinan, kurangnya perhatian
pimpinan dalam memperhatikan suasana kekeluargaan, keharmonisan dan kesejahteraan
pegawai, kurangnya keinginan dari pegawai untuk berubah agar menjadi lebih baik lagi,
dan pimpinan kurang memberi penghargaan kepada pegawainya, pegawai sering
menghabiskan waktu kerja dengan melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan
pekerjaannya, seperti: bermain game online, facebook, mendengarkan musik, dan
sebagainya.
Pada dasarnya kemampuan individu untuk ingin lebih maju dan berkembang itu semua
datangnya dari kemauan dan keinginan individu untuk banyak belajar, menggali semua
potensi yang ada dalam diri sendiri dan yang terutama adalah pengembangan diri lewat
peningkatan ilmu pengetahuan. Karena semua itu sangat menunjang dalam peningkatan
kinerja sebagai salah satu bentuk perwujudan yang dapat dilihat secara jelas
kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Banyak ditemui pegawaipegawai pegawai negeri sipil, tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang
strata satu karena yang menjadi alasan mereka adalah faktor usia, tidak ada waktu luang
untuk kuliah, kemampuan untuk belajar sudah tidak mampu lagi, dan juga tidak lama
lagi memasuki masa persiapan pensiun. Sehingga dapat dilihat bahwa mereka tidak
ingin berkembang demi peningkatan karir dan juga terutama dalam peningkatan kinerja.
Aspek yang harus dilakukan untuk mewujudkan kompetensi, yaitu kerja keras dan
keinginan yang besar untuk mau belajar dan terus belajar tanpa memikirkan hal-hal
yang membatasi kita untuk mundur dan tidak ingin berkembang, sebab ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki akan membawakita pada sebuah
kesuksesan.
Sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan dalam memajukan maka hendaknya
kerajinan, loyalitas dan kreatifitas terus ditingkatkan dengan selalu berpikir positif serta
menghilangkan semua kebiasaan buruk seperti: menunda-nunda pekerjaan, malas
masuk kantor tetapi hendaknya memiliki suatu kemauan untuk terus berkembang. Jika
kita sering menunda-nunda pekerjaan, malas masuk kantor dan tidak memiliki kemauan
untuk berkembang maka akan sangat mempengaruhi kinerja kita. Oleh sebab itu dengan
berpikir positif demi peningkatan kinerja maka dengan kerajinan, loyalitas, serta
kreatifitas dapat meningkatkan kinerja.
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Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti
“orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan
“Negeri” berarti Negara atau pemerintahan. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang
yang bekerja pada pemerintahan atau Negara (Hartini, Sudrajat dan Kadarsih, 2008).
Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang perlu
dikemukakan mengenai apa sebenarnya pegawai negeri. Logemann menggunakan
kriteria yang bersifat materiil yakni hubungan antara Negara dengan Pegawai Negeri
tersebut. Logemann menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah tiap pejabat yang
mempunyai hubungan dinas dengan Negara. Sedangkan pengertian pegawai negeri
menurut Mahfud M.D. dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian
yaitu:
1.

Pengertian Stipulatif
Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh
Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan
Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1
angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) :
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil Negara berdasarkan pada
asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi,
netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, pesatuan
dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pengertian di atas
berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada
umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan.

2.

Pengertian Ekstensif
Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan
Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal
tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan Pegawai Negeri. (Hadjon
dkk, 1994: 39).
Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pegawai negeri
terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c.
Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia. Pegawai negeri sipil sebagaimana
yang dimaksud dalam penjelasan diatas terdiri dari: A. Pegawai Negeri Sipil Pusat
adalah: 1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga
Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan
kepaniteraan pengadilan. 2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada
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perusahaan jawatan 3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada daerah otonom. 4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu
peraturan perundangundangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain,
seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain. 5. Pegawai Negeri Sipil Pusat
yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, dan lain-lain. Dari pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan
bahwa pegawai negeri sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja
pada instansi/lembaga pemerintahan dan digaji dengan anggaran pemerintah
berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku. B. Pegawai Negeri Sipil Daerah
adalah : Pegawai Negeri Sipil Derah adalah pegawai negeri sipil daerah
provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan
diluar instansi induknya (Moekijat, 1991: 25).
Metodologi Penelitian
Metode Yang Digunakan
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini
akan menekankan pada kedalaman hasil penelitian dimana peneliti terlibat langsung
sebagai instrumen penelitian. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian kontekstual
yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang
wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat
kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2001) merupakan prosedur
meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ardianto (2010) menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. Pendekatan filosofis dan aplikasi
metode dalam kerangka penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memproduksi “ilmuilmu lunak” seperti : sosiologi, antropologi, (komunikasi dan publik relations, Pen)
peneliti kualitatif percaya bahwa “kebenaran” (Truth) adalah dinamis dan dapat
ditemukan hanya melalui penelaan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan
situasi sosial kesejatahan (Danim, 2002).
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth
interview) dan observasi. Wawancara merupakan alat recheking atau pembuktian
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara
mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial
yang relatif lama (Sutopo 2006).
Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari
interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relationship) antara
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si pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi
(interviewee). (Sutopo, 2006).
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas
terpimpin (Sugiyono, 2008). Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan
apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Interview
terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa
sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu
kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Lofland dan Lofland
(Moleong, 2003) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan tindakan sebagai data primer, selebihnya adalah data tambahan.
Artinya, kata-kata dan tindakan dari subjek hanyalah sebuah catatan (informasi) yang
tidaklah memberikan arti apapun sebelum dikategorisasikan dan direduksi.
Jadi kemampuan peneliti adalah menangkap data, bukan sekedar mencerna informasi
verbal tetapi mampu pula mengungkap dibalik tindakan atau bahasa nonverbal
responden. Data dapat berupa data lisan, tulisan, tindakan, ataupun lainnya diperoleh
dari sumber informasi. Penliti harus mempertimbangkan empat ukuran yang disarankan
oleh Miles & Huberman (1984) (dalam Creswell, 1994) ; latar (tempat penelitian akan
berlangsung), pelaku (orang yang akan diamati atau diwawancarai), peristiwa (apa yang
akan diamati atau diobservasi), dan proses (sifat kejadian yang dilakukan pelaku
didalam latar tersebut). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti adalah
teknik pengumpulan data secara wawancara mendalam atau deep interview. Observasi
merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara
langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduan,
2004).
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung, sejak
pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga
pembuatan laporan penelitian. Laporan itu hendaknya merupakan penyajian data secara
analitis dan deskriptif yang telah dikumpulkandan ditafsirkan secara sistematis
(Furchan, 1992). Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis
catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuantemuan yang berdasarkan permasalahan yang ditelit. Analisis data menurut Patton
(dalam Moleong, 2003) .
Hasil dan Pembahasan
Pentingnya Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil
Kompetensi adalah suatu kemampuan/keterampilan yang secara khusus dimiliki oleh
pegawai, dan atas komptensinya itulah dirinya bis alebih bai daripada orang lain.
Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Palan (2007) adalah sebagai
karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal
dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi
terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab
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dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri
(gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan
(kemampuan untuk melaksanakan tugas). Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and
Ulrich dalam Suparno (2005:24) bahwa competency refers to an individual’s
knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job
performance. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan
(keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi
kinerja.
Berbeda dengan Fogg (2004:90) yang membagi kompetensi menjadi 2 (dua) kategori,
yaitu kompetensi dasar (Threshold) dan kompetensi pembeda (differentiating).
Kompetensi dasar (Threshold competencies) adalah karakteristik utama, yang biasanya
berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan
kompetensi pembeda adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang
lain.
Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa
kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan
motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau
keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat
kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor
pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2).
Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang,
seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4).
Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan
terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap
tenang dibawah tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau
dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.
Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik
seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan
tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (underlying characteristic)
karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada
kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi
pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan kinerja karena
kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses
pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui
uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan
atau Internasional
Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003,
tentang pengertian kompetensi adalah :kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
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yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
Dengan demikian, kompetensi merupakan sifat dasar yang dimiliki atau bagian
kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat
diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk
mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif.
Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang
pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan
kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman
dalam pemilihan karyawan (personal selection), perencanaan pengalihan tugas
(succession planning), penilaian kerja (performance appraisal) dan pengembangan
(development)
Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan,
ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, Wibowo
(2007:86), kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan
pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi
menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam
suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik
seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.
Maka, terlihat jelas bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan
dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi
adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan
faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan
pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.
Pentingnya kompetensi dalam mendorong suatu organisasi mencapai posisi kompetitif
juga ditekankan oleh Glick (2004:62) bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan
keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerjasama.
Menurutnya kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dalam bentuk kemampuan
individu untuk menerapkan pengetahuan ke dalam bentuk tindakan. Dalam penerapan
kompetensi ini, tentunya tiap organisasi memiliki perspektif berbeda berdasarkan nilai
strategisnya bagi organisasi bersangkutan. Olson dan Bolton (2002:49)
mengilustrasikan cakupan konsep kompetensi dalam literatur organisasi bahwa
kompetensi merujuk pada individu maupun organisasi. Karakteristik individu mencakup
pengetahuan teknis dan keterampilan (knowledge technical and skills) kinerja, serta
kompetensi penyumbang individu.
Menurut Mathis and Jackson (2002:99), kompetensi ketrampilan dan pengetahuan
cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai
karakteristik yang dimiliki manusia. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif
mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan
tingkat kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kompetensi dalam
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penelitian ini dibatasi kedalam dua variabel yakni pengetahuan dan ketrampilan kerja.
Hal ini sesuai dengan pendapat Palan (2007) bahwa ada dua unsur kompetensi yang
menonjol yakni pengetahuan dan keahlian atau ketrampilan. Kedua kompetensi ini
biasanya mudah untuk dikembangkan dan tidak memerlukan biaya pelatihan yang besar
untuk menguasainya sedangkan kompetensi konsep diri, karakteristik pribadi dan motif
sifatnya tersembunyi dan karena itu lebih sulit untuk dikembangkan atau dinilai.
Pengetahuan sebagai variabel pertama dari kompetensi pegawai dalam penelitian ini
bukanlah merupakan pengetahuan umum semata melainkan pengetahuan tentang
tugas yang sangat penting bagi setiap staf untuk melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut
Gibson (2003:56) merupakan tingkat pemahaman lisan seseorang pegawai tentang apa
yang dia ketahui dari pengalaman dan proses belajar. Pengetahuan yang baik tentang
tugas di dalam diri seorang staf cenderung akan meningkatkan kualitas pekerjaannya.
Apabila pegawai tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaannya, maka
dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik, dan demikian sebaliknya.
Ketrampilan sebagai variabel kedua dari kompetensi adalah kecakapan yang
berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang pada
waktu yang tepat (Gibson, 2003:41). Staf yang bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat harus dapat berperilaku professional yang dapat ditunjukkan dengan
memiliki dan menerapkan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi staf, memiliki dan
menerapkan keterampilan profesional dan kehidupan profesional (Mathis and
Jackson, 2002:88).
Notoadmojo (2003:14) mengutarakan bahwa semakin tinggi keterampilan yang
dimiliki oleh tenaga kerja, semakin efisien badan, tenaga, dan pemikirannya dalam
melaksanakan pekerjaan. Sirait (2006:27) dalam penelitiannya juga menyatakan
bahwa pendidikan dan latihan memberikan pegawai keterampilan yang mereka
butuhkan dan dengan adanya keterampilan dapat meningkatkan rasa percaya diri staf
dalam melaksanakan pekerjaannya
Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab akibat
yang menunjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan
yang kemudian memprakirakan kinerja kompetensi mencakup niat, tindakan dan hasil
akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik
dari pada ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil yang maksimal,
menunjukkan kemungkinan adanya perilaku kewiraswastaan, penentuan tujuan,
bertanggung jawab atas hasil akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan.
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Intent
Personal Characteristics
(Karakteristik personal)
- Motive Trait (sifat)
- Self-Concept
- Knowledge

Action

Outcome

Behavior
Skill
(Ketrampilan)

Job Performance
- Profitability
- Productivity
- Quality

Sumber : Spencer &Spencer dalam Palan, 2007
Gambar 1. Alur Hubungan Kompetensi dan Kinerja
Lebih lanjut menurut Spencer and Spencer dalam Surya Dharma (2003:41),
karakteristik pribadi yang mencakup perangai, konsep dan pengetahuan memprediksi
tindakan-tindakan perilaku keterampilan, yang pada gilirannya akan memprediksi
prestasi kerja. Selanjutnya jika kita lihat arah pada gambar tersebut bahwa bagi
organisasi yang tidak memilih, mengembangkan dan menciptakan motivasi kompetensi
untuk karyawannya, jangan harap terjadi perbaikan dan produktivitas, profitabilitas dan
kualitas terhadap suatu produk dan jasa.
Dari gambar hubungan kompetensi di atas terlihat bahwa pengetahuan merupakan input
utama karakteristik personal (kompetensi) yang perlu dikembangkan untuk
meningkatkan kinerja. Hal ini sesuai dengan pengertian pengetahuan itu sendiri
sebagaimana dikemukakan oleh Carrillo, P., Robinson, (2004:46) bahwa:
1. Tacit Knowledge.
Pada dasarnya tacit knowledge bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman
yang sulit untuk diformulasikan dan dikomunikasikan Berdasarkan pengertiannya,
maka tacit knowledge dikategorikan sebagai personal knowledge atau dengan kata
lain pengetahuan yang diperoleh dari individu (perorangan).
2. Explicit knowledge
Explicit knowledge bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk
dikomunikasikan dan dibagi. Penerapan explicit knowledge ini lebih mudah karena
pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang
didokumentasikan, sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara
independent.
Explicit knowledge adalah prosedur kerja (job procedure) dan teknologi. Job procedure
adalah tanggung jawab atau tugas yang bersifat formal atau perintah resmi atau cara
melakukan hal-hal tertentu, dimana salah satu bentuk konkrit dari explicit knowledge
adalah Standard Operation Procedure. Standard Operation Procedure atau prosedur
pelaksanaan dasar dibuat untuk mempertahankan kualitas dan hasil kerja, dimana tugastugas akan semakin mudah dikerjakan dan tamu akan terbiasa dengan sistem pelayanan
yang ada yang terdapat pada knowledge management, dikenal sebagai media yang
mempermudah penyebaran explicit knowledge. Salah satu teknologi paling mutakhir
yang saat ini digunakan oleh banyak perusahaan untuk proses penyebaran knowledge
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adalah intranet, dimana hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengakses knowledge
dan melakukan kolaborasi, komunikasi serta sharing knowledge secara ”on line”.
Pada dasarnya kinerja dari seseorang merupakan hal yang bersifat individu karena
masing-masing dari karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kinerja
seseorang tergantung pada kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang
diperoleh Carrillo, P., Robinson, (2004:47).
Kompetensi di Era Revolusi Industri 4.0
Kunandar (2007:41) mengatakan bahwa kompetensi seseorang dibagi dalam 5 (lima)
bagian, antara lain: pertama, kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat
pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja;
kedua, kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas; ketiga, kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan
dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri
dan pemahaman diri; keempat, kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu
yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
lingkungan sosial; dan kelima, kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan
serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan.
Masih mengenai kategori atau klasifikasi kompetensi, Talim (2003:7) mengatakan
kompetensi dapat meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
karyawan. Dalam arti luas, kompetensi ini akan terkait dengan strategi organisasi dan
pengertian kompetensi ini dapatlah kita padukan dengan ketrampilan dasar (soft skill),
ketrampilan baku (hard skill), ketrampilan sosial (social skill), dan ketrampilan mental
(mental skill). Ketrampilan baku (hard skill mencerminkan pengetahuan dan
keterampilan fisik SDM, ketrampilan dasar (soft skill) menunjukkan intuisi, kepekaan
SDM; ketrampilan sosial (social skill) menunjukkan keterampilan dalam hubungan
sosial SDM, ketrampilan mental (mental skill) menunjukkan ketahanan mental SDM. Di
dalam perkembangan manajemen SDM, saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai
bagaimana mengelola SDM berbasis kompetensi.
Bagaimana kompetensi tersebut diperoleh? Surya Dharma (2002: 38) mengatakan,
sebuah kompetensi dapat diperoleh (competency acquisition process) dengan berbagai
cara, antara lain: pertama, melalui pengakuan (recognition). Suatu simulasi atau studi
kasus yang memberikan kesempatan peserta untuk mengenali satu atau lebih
kompetensi yang dapat memprediksi individu berkinerja tinggi di dalam pekerjaannya
sehingga seseorang dapat berjalan dari pengalaman simulasi tersebut. Kedua, melalui
pemahaman (understanding). Instruksi kasus termasuk modeling perilaku tentang apa
itu kompetensi dan bagaimana penerapan kompetensi tersebut.
Ketiga, melalui pengkajian (assessment). Umpan balik kepada peserta tentang berapa
banyak kompetensi yang dimiliki peserta (membandingkan skor peserta). Cara ini dapat
memotivasi peserta mempelajari kompetensi sehingga mereka sadar adanya hubungan
antara kinerja yang aktual dan kinerja yang ideal. Keempat, melalui umpan balik
(feedback). Suatu latihan dimana peserta dapat mempraktekkan kompetensi dan
memperoleh umpan balik bagaimana peserta dapat melaksanakan pekerjaan tertentu
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dibanding dengan seseorang yang berkinerja tinggi. Kelima, melalui permohonan kerja
(job application) agar dapat menggunakan kompetensi didalam kehidupan nyata.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, seorang
PNS setidaknya harus memiliki 10 kompetensi soft skill (non-teknis). Bima
mengatakan, perubahan lingkungan saat ini disebabkan salah satunya oleh revolusi
industri 4.0 (sistem teknologi digital). Revolusi industri 4.0 tersebut dapat berpengaruh
terhadap pekerjaan, pekerja, dan tempat kerja.
Bima mengatakan, kompetensi PNS yang dibutuhkan saat ini bukan hanya piawai
dalam hal teknis, namun yang juga memiliki keterampilan non-teknis. Setiap PNS
membutuhkan beberapa keterampilan non-teknis guna menghadapi tantangan
perubahan. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan memecahkan masalah
kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, serta
memiliki kecerdasan emosional, keterampilan dalam hal memberikan penilaian dan
membuat keputusan, berorientasi pelayanan, memiliki kemampuan negosiasi, dan
fleksibilitas kognitif.
Dalam hal memperoleh kompetensi dan mengembangkannya, seorang PNS juga dapat
memperolehnya dengan metode lain, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut
Smith (2000:2) training is a planned process to modify attitude, knowledge, skill
behavior through learning experience to achieve effective performance in activity or
range of activities. Pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku,
pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang
efektif dalam sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan. Simanjuntak (1985:58) pelatihan
dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pegawai baik secara horizontal maupun
vertikal. Secara horizontal berarti memperluas keterampilan jenis pekerjaan yang
diketahui, sedangkan vertikal memperdalam satu bidang tertentu.
Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas,
efektitas dan efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus
diberikan secara berkala agar setiap pegawai terpelihara kompetensinya untuk
peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena ini program pelatihan harus mendapat
perhatian melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi setiap pegawai. Rivai (2009:213)
menyatakan pelatihan biasanya terfokus usaha peningkatan kinerja pegawai melalui
penyediaan pembelajaran keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengoreksi
kelemahan – kelemahan dalam kinerja mereka. Dalam pelatihan diberikan instruksi
untuk mengembangkan keahlian yang dapat langsung terpakai pada pekerjaan. Melalui
pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada
pekerjaaan yang didudukinya sekarang. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan
kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka saat ini secara lebih baik.
Kebutuhan akan kompetensi ini pada akhirnya sangat diperlukan dan mendesak, sebab
kompetensi memberi manfaat yang besar bagi seorang PNS untuk meningkatkan
kinerja. Terdapat beberapa manfaat kompetensi ini, sebagaimana disampaikan oleh
Prihadi (2004:57), antara lain:
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1. Prediktor kesuksesan kerja. Model kompetensi yang akurat akan dapat
menentukan dengan tepat pengetahuan serta ketrampilan apa saja yang
dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Apabila seseorang
pemegang posisi mampu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada
posisinya maka ia dapat diprediksikan akan sukses.
2. Merekrut karyawan yang andal. Apabila telah berhasil ditentukan kompetensikopentensi apa saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan
mudah dapat dijadikan kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru.
3. Dasar penilaian dan pengembangan karyawan.Indentifikasi kompetensi
pekerjaan yang akurat juga dapat dipakai sebagai tolak ukur kemampuan
seseorang. Dengan demikian, berdasarkan sistem kompetensi ini dapat diketahui
apakah seseorang telah bagaimana mengembangkannya, dengan pelatihan dan
pembinaan atau perlu dimutasikan kebagian lain.
Lebih jauh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN-RB), Asman Abnur menegaskan, sistem rekrutmen pegawai negeri sipil
(PNS) atau disebut aparatur sipil negara (ASN) akan fokus ke jabatan strategis yang
perlu spesifikasi keahlian. Langkah itu untuk hadapi era industri 4.0 yang didominasi
teknologi. Terdapat beberapa fokus yang akan diperhatikan oleh pemerintah terkait
perbaikan ASN milenial demi menyongsong era industri digital di masa mendatang,
antara lain: pertama, perencanaan ASN di seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan
Pemda (pemerintah daerah), harus didasarkan arah pembangunan nasional dan potensi
daerahnya, dengan mempertimbangkan analisa jabatan dan beban kerja.
Kedua, sistem rekrutmen dan seleksi CPNS berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Melalui skema tersebut, maka penyeleksian dilakukan dengan komputer sehingga hasil
tes diperlihatkan secara langsung, dan bebas dari sistem manipulasi data.
Ketiga, melalui pengembangan kompetensi dengan melaksanakan kebijakan diklat 20
jam per tahun, serta penilaian kerja dan penghargaan yang dilakukan 360 derajat
sebagai dasar pemulihan remunerasi. Keempat, soal program promosi dan mutasi, serta
program waktu pensiun atau purnabakti, yaitu perbaikan sistem pensiun dengan iuran
bersama antara ASN dan pemerintah.
Kinerja Pegawai: Permasalahan dan Upaya Perbaikan
Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana kinerja PNS, terlebih dahulu perlu
dipahami apa saja permasalahan kinerja yang dihadapi PNS. Beberapa indikator yang
mencermin-kan buruknya potret kinerja aparat pelayanan publik (yang sebagian besar
dilayani oleh Pegawai Negeri Sipil atau PNS) di Indonesia, antara lain ditunjukkan oleh
pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis; biaya yang tinggi (high cost
economy; pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai
pejabat ketimbang abdi masyarakat; pelayanan yang diskriminatif; mendahulukan
kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, termasuk kepentingan atasannya
ketimbang kepentingan publik; adanya perilaku malas dalam mengambil inisiatif di luar
peraturan; masih kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan; sikap acuh
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terhadap keluhan masyarakat; lamban dalam memberikan pelayanan; kurang berminat
dalam men-sosialisasikan berbagai peraturan kepada masyarakat, dan sebagainya
(Daryanto, 2015).
Anggaran Negara yang dibelanjakan untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil dari tahun
ke tahun juga mengalami kenaikan, ditambah lagi dengan berlakunya
remunerasi/tunjangan kinerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Namun hal tersebut belum diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan
integritas yang tinggi bagi komunitas Pegawai Negeri Sipil.
Agus Dwiyanto, pakar manajemen dan kebijakan publik UGM dan LAN mengatakan
bahwa permasalahan PNS di Indonesia adalah kompetensi, dan bukan jumlah.
Menurutnya, rasio PNS dan penduduk masih dalam level wajar dan bahkan lebih bagus
dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Hanya, permasalahan yang lebih dominan
adalah soal kompetensi. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa jika pemerintah ingin
menyelesaikan masalah kompetensi PNS ini, maka pemerintah harus membuat
kebijakan untuk mempercepat arus keluar aparatur sipil yang tidak kompeten dan
menggantinya dengan yang lebih pantas.
Sekali lagi, persoalan kompetensi dan kinerja menjadi masalah fundamental yang
dihadapi oleh PNS. Terlebih didalam menghadapi revolusi digital 4.0, tuntutan agar
berkompetensi dan berkinerja tinggi sangat tinggi. Kinerja adalah tingkat keberhasilan
dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai
dengan baik (Gibson et.al., 2007:171). Kinerja karyawan adalah prestasi (hasil) kerja
karyawan atau pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan (standar, target, atau kriteria) yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
disepakati bersama (Soeprihanto, 2007:7)
Irawan dkk. (2007:11) yang dimaksud dengan kinerja (performance) adalah hasil kerja
yang bersifat konkrit, dapat diukur, dan dapat diamati. Lebih lanjut dikatakan bahwa
kinerja bersifat aktual (riil) sedang tujuan bersifat ideal. Hal senada dikemukakan
Mangkunegara (2000:67), bahwa kinerja berasal dari kata job performance atau
performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).
Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam
rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan moral atau etika (Prawirosentono, 2009:2).
Maka, bisa dikatakan kinerja (performance) dapat berupa hasil kerja, prestasi kerja, atau
tingkat keberhasilan seseorang dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan
kepadanya.
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Timpe (2002:33) menyebutkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor internal
dan eksternal. Kinerja individu akan baik jika dari faktor internal: memiliki kemampuan
tinggi dan kerja keras, dan dari faktor eksternal: adanya pekerjaan mudah, nasib baik,
bantuan dari rekan kerja, dan pimpinan yang baik. Jika tidak demikian halnya, maka
kinerja individu adalah buruk. Pernyataan yang senada dikemukakan Griffin (2004:394395), bahwa kinerja kerja ditentukan oleh tiga hal, yaitu kemampuan, keinginan, dan
lingkungan. Untuk itu agar individu mempunyai kinerja yang baik, maka harus
mengetahui bagaimana cara melakukannya dengan benar, mempunyai keinginan yang
tinggi, dan lingkungan kerja yang mendukung.
Porter dan Lawler dalam Gibson (2007:362) menyebutkan faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja digambarkan sebagai berikut:

Kemampuan,
kebutuhan, dan
perangai

Referensi imbalan

Intensitas
motivasi (upaya)

Kinerja

Persepsi tentang
keadilan imbalan

Imbalan intrinsik
Kepuasan

Pengharapan

Persepsi (kesadaran)
peran

Imbalan
ekstrinsik

Gambar 2. Skema Model Kinerja Porter-Lawler, dikutip dalam Gibson et.al.(2007:362)
Gambar 2 menunjukkan posisi kinerja berhubungan dengan banyak faktor, yakni (1)
imbalan yang diharapkan individu, (2) pengharapan-pengharapan, yang kemudian akan
menimbulkan (3) dorongan, yang dipengaruhi oleh kemampuan-kebutuhan-perangai
dan prestasi individu terhadap peran atau tugas yang diterima. Faktor-faktor tersebut
secara keseluruhan membentuk kinerja individu. Kinerja yang dibentuk ini selanjutnya
menimbulkan (4) imbalan instrinsik, dan (imbalan ekstrinsik). Imbalan ini dapat negatif
atau positif tergantung dari tingkat kinerja individu. Persepsi tentang imbalan intrinsik
atau imbalan ekstrinsik akan menimbulkan (6) tingkat kepuasan individu. Imbalan yang
memuaskan dapat mengarah pada dorongan perilaku yang diarahkan untuk masa yang
akan datang. Dengan demikian dasar kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor harapan
mengenai imbalan, dorongan, kemampuan-kebutuhan-sifat, persepsi terhadap tugas,
imbalan intrinsik dan ekstrinsik, persepsi terhadap tingkat imbalan, dan kepuasan kerja.
Hal yang sama (Prawirisentono, 2009:193), mengemukakan bahwa kinerja dalam
menjalankan tugasnya tidak berdiri sendiri, ia berhubungan dengan kepuasan dan
tingkat imbalan atau harapan. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kemampuan
(knowledge dan skill) dan motivasi (attitude dan situation) seseorang.
Performance = Ability + Motivation
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Gordon (2003:141) menyatakan bahwa : “performance was a function of employee’s
ability, acceptance of the goals, level of the goals and the interaction of the goal with
their ability”. Dari definisi ini, mengungkapkan bahwa kinerja terdiri dari empat unsur,
yaitu: kemampuan, penerimaan tujuan-tujuan, tingkatan tujuan-tujuan yang dicapai, dan
interaksi antar tujuan dengan kemampuan para anggota organisasi. Masing-masing
unsur tersebut turut berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Kinerja seseorang dapat
ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan (Robbins,
2006:83). Kemampuan individu adalah suatu faktor yang merujuk ke suatu kapasitas
individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini
banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan.
Bila kemampuan ini disertai dengan bakat seseorang akan dapat merupakan faktor yang
menentukan prestasi seseorang.
Bagaimana seorang PNS dapat meningkatkan kinerjanya? Seperti telah disampaikan di
atas, seorang PNS dapat mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerjanya
dapat melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dapat mengembangkan kemampuan,
kecakapan, dan keterampilan. Kemampuan dapat dibedakan atas kemampuan fisik dan
kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang digunakan
untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik (jasmani) untuk
melakukan tugas yang menuntut stamina, kekuatan, dan kecekatan. Kinerja yang baik
memerlukan kemampuan intelektual dan fisik yang sesuai dengan pekerjaan seseorang.
Seorang karyawan agar memiliki kinerja yang baik, maka diperlukan kemampuan
pengetahuan tentang bidang tugasnya, seperti pengetahuan yang mendalam tentang
materi pekerjaannya, teknik pelaksanaan pekerjaan, cara berkomunikasi dalam proses
pelayanan, interaksi antar unitnya, dan lain sebagainya. Untuk kemampuan fisik, seperti
tidak cacat fisik yang dapat menjadi penghalang/kendala dalam bertugas. Seseorang
karyawan yang memiliki kemampuan kurang dari yang dipersyaratkan akan besar
kemungkinannya untuk gagal. Jika sebaliknya, yaitu memiliki kemampuan lebih tinggi
dari yang dipersyaratkan, maka akan menjadi tidak efisien di dalam organisasi dan
bahkan dapat berakibat kurang puas kerja atau dapat pula menimbulkan stress/frustrasi,
dan sebagainya (Robbins, 2006:84). Jadi pegawai sangat perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan posisinya dan sesuai dengan keahliannya (the right man
in the right place, the right man on the right job).
Tujuan organisasi harus diketahui dengan jelas oleh setiap anggota organisasi. Hal
demikian akan memberikan arah bagi mereka dalam menyelesaikan tugas. Sejauh mana
penerimaan tujuan organisasi, akan mempengaruhi hasil kerja anggota organisasi yang
bersangkutan. Jika tujuan organisasi diketahui dengan jelas dan disertai dengan
kemampuan tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pencapaian tujuan tersebut,
maka pekerjaan itu akan memberikan hasil yang memuaskan. Kinerja merupakan tanda
keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang berada dalam organisasi (Hickman,
2000:225). Senada dengan itu, Stoner, et.al. (2006:249) mengemukakan: kinerja adalah
kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat
berhasil. Untuk itu kinerja yang baik, harus dilakukan evaluasi secara terus menerus
agar mencapai keberhasilan secara individu ataupun secara organisasi.
Ada tiga kriteria dalam mengevaluasi kinerja individu, yaitu tugas individu, perilaku
individu, dan ciri individu (Robbins, 2006:649-651). Menilai kinerja individu melalui
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hasil tugas yang dimaksudkan adalah menilai hasil pekerjaan kerja individu. Misalnya
terhadap produk yang dihasilkan, efektivitas pemanfaatan waktu, dan sebagainya.
Penilaian kinerja individu melalui perilaku, agak sulit dilakukan, namun dapat diamati
dengan cara membandingkan perilaku rekan kerja mereka yang setara, atau dapat pula
dilihat dari cara penerimaan melalui tugas dan berkomunikasi. Sedangkan menilai
kinerja individu dengan melalui pendekatan ciri individu adalah dengan melihat ciri-ciri
individu, misalnya melalui sikap, persepsi, dan sebagainya.
Prawirosentono (2009:236-239) menyebutkan beberapa faktor yang perlu diketahui
sehubungan dengan penilaian kerja pegawai, yaitu: (1) pengetahuan tentang pekerjaan,
(2) kemampuan membuat perencanaan, (3) pengetahuan tentang standar mutu pekerjaan
yang disyaratkan, (4) tingkat produktivitas/hasil kerja karyawan tersebut, (5)
pengetahuan teknis atas pekerjaan, (6) kemandirian dalam bekerja, (7) kemampuan
berkomunikasi, (8) kepemimpinan dan motivasi. Kesemua faktor tersebut dapat
disederhanakan menjadi tiga, yaitu: (1) pelaksanaan tugas yang meliputi nomor 1, 2, 3,
dan 5, (2) perilaku karyawan yang meliputi nomor 6, 7, 8, dan (3) hasil tugas yang
meliputi nomor 4.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang disebut kinerja karyawan adalah tingkat
keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya dan mencapai tujuan yang ditetapkan, ditunjukkan dengan kemampuan, cara
berperilaku, dan hasil tugasnya. Dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh para
ahli, pada dasarnya memiliki pandangan yang sama, bahwa untuk mencapai tujuan
organisasi diperlukan tingkat kinerja yang baik dari para karyawan baik individual
maupun secara organisasi.
Hubungan Kompetensi dengan Kinerja
Untuk menganalisis hubungan kompetensi dengan peningkatan kinerja, penulis
menggunakan teori kompetensi (competency theory) Spencer (Spencer & Spencer
dalam Palan 2007:62). Banyak pendekatan yang dilakukan dalam mengembangkan
kerangka kerja kompetensi. Framework yang paling sering digunakan adalah
kompetensi menurut Spencer. Kompetensi menurut Spencer &Spencer (1993:82)
adalah karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara
kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan.
Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten dan menjadi
sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri
(gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan
(kemampuan untuk melaksanakan tugas). Kamus kompetensi menurut Spencer &
Spencer dalam Palan (2007:83) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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-Achievement Orientation (ACH)
-Concern for Order, Quality
Accuracy (CO)
-Inisiative (INT)
Achievement
-Information
Seeking (INFO)
& Action

-Self Control (SCT)
-Self Confidence (SCF)

-Interpersonal
Understanding (UI)

-Flexibility (FLX)
-Organization Commitment (OC)

Helping &
HumanService

Effectiveness

Soft
Cognitive

Com
pete

-Customer Service
Orientation (CSO)

Impact &
Influence

-Analytical Thinking (AT)
-Impact & Influence (IMP)
-Conceptual Thinking (CT)

Managerial
-Organization Awareness
(OA)

-Expertise (EXP)

-Relationship Building (RB)
-Developing Other (DO)
-Directiveness (DIR) -Team
Work (TW)
-Team Leadership (TL)

Gambar 3. Peta Hubungan Kompetensi dan Kinerja Menurut Competency
Theory of Spencer

Palan (2007:21) mengatakan bahwa yang mendorong organisasi untuk fokus pada
kompetensi adalah organisasi harus selalu meningkatkan kompetensi karyawan agar
berprestasi dan sukses. Kompetensi sering digunakan sebagai kriteria utama untuk
menentukan kerja karyawan seperti profesional, manajerial atau senior manajer.
Perusahaan akan mempromosikan karyawan yang memenuhi kriteria kompetensi yang
dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kompetensi
merupakan suatu kecakapan dan kemampuan individu dalam mengembangkan dan
menggunakan potensi-potensi dirinya dalam merespon perubahan-perubahan yang
terjadi pada lingkungan organisasi atau tuntutan dari pekerjaan yang menggambarkan
satu kinerja.
Kompetensi dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan penempatan kerja
karyawan. Karyawan yang ditempatkan pada tugas tertentu akan mengetahui
kompetensi apa yang diperlukan, serta jalan yang harus ditempuh untuk mencapainya
dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tolok ukur penilaian
kinerja. Sehingga sistem pengelolaan sumber daya manusia lebih terarah, karyawan
dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, tingkat
kompetensi dan kinerjanya. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan
tentunya dapat dijadikan dasar proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja karyawan
dan pengembangan sumber daya manusia. Mengacu pada pengertian kompetensi yang
terdiri atas kemampuan teknis, ketrampilan dalam menganalisa dan mengambil
keputusan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja mandiri dan kelompok
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sampai pada aspek kepemimpinan dan manajerial, maka melalui suatu kompetensi
tertentu seorang karyawan akan bekerja semakin baik dan berkualitas.
Dengan mencermati berbagai uraian tentang konsep kompetensi di atas, terlihat
adanya hubungan erat antara kompetensi dengan kinerja. Hal yang sama juga
dikemukakan oleh Prihadi (2004:38) bahwa kompetensi menghasilkan kinerja yang
efektif dan/atau superior.Ini berarti kompetensi mempunyai hubungan yang erat dengan
kinerja. Bisa dikatakan bila pegawai memiliki kompetensi di bidangnya maka pegawai
tersebut akan meningkatkan kinerja yang efektif. Demikian pula bila motivasi kerja
karyawan tinggi maka akan meningkatkan kinerja.
Menurut Spencer dan Spencer (2003:84), dikutip oleh Sutoto (2004:16), kompetensi
mencakup kesadaran berorganisasi (organizational awareness), pembinaan hubungan
(relationship building) dan orientasi pencapaian (achievement orientation). Kesadaran
berorganisasi (Organizational awareness, OA) merupakan kemampuan untuk
memahami hubungan kekuasan atau posisi dalam organisasi, pembinaan hubungan
(Relationship building, RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin dan membina
hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab dan orientasi
pencapaian (Achievement orientation, ACH) merupakan derajat kepedulian seorang
pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk bekerja lebih
baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap standar.
Prayitno dan Suprato (2002:31), mengatakan bahwa standar kompetensi adalah
spesifikasi atau sesuatu yang dilakukan, memuat persyaratan minimal yang harus
dimiliki seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar bersangkutan
mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik.
Betapa pentingnya kinerja sehingga pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan
iklim organisasi merupakan salah satu upaya dapat meningkatkan kinerja, karena
pengembangan karyawan berbasis kompetensi dan motivasi kerja merupakan wujud
perhatian dan pengakuan perusahaan atau pimpinan kepada karyawan yang
menunjukkan kemampuan kerja, kerajinan, dan kepatuhan serta disiplin kerja.
Pengelolaan pegawai yang efektif melalui cara peningkatan keterampilan dan keahlian
atau peningkatan kompetensi dan iklim organisasi juga memberikan kesempatan pada
pegawai untuk dapat meningkatkan prestasi kerja dan berkembang lebih maju apabila
kompetensi dan iklim organisasi diberikan secara tepat dan peningkatan kompetensi
disesuaikan dengan pendidikan yang dimiliki oleh karyawan diharapkan karyawan
dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, produktifitas kerja
menikat
dan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan maka hal ini akan
mempertimbangkan adanya kecenderungan semangat kerja yang tinggi dan juga
meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Jadi jelaslah bahwa kompetensi,
iklim organisasi dan kinerja saling berhubungan. Hal ini harus diperhatikan karena
terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara ketiganya. Disatu pihak,
kompetensi dan iklim organisasi dapat meningkatkan kinerja. Sehingga
pengembangan kompetensi dan motivasi yang baik akan dapat meningkatkan kinerja
karyawan tersebut.
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Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh tiap organisasi memiliki perspektif
yang berbeda. Upaya tersebut berupa perbaikan kualitas sumber daya yang ada di
dalamnya misalnya menetapkan kompetensi setiap staf, menyeimbangkan jumlah kerja
dengan beban kerja, pemenuhan sarana fisik, perbaikan sistem manajemen dan memberi
perhatian kepada seluruh staf serta menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi
organisasinya.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pertama, kompetensi menyangkut
karakteristik seseorang terkait bagaimana berkinerja secara efektif dan memiliki
keunggulan dalam pekerjaan tertentu. Kompetensi meletakkan karakteristik kemampuan
seseorang sehingga bisa menjadi pembeda apakah seseorang tersebut berkemampuan
atau tidak, termasuk dalam hal berperilaku. Kompetensi karenanya dapat memprediksi
perilaku dan kinerja.
Kedua, kebutuhan akan kompetensi PNS bukan hanya terbatas dalam persoalan teknis
semata. Namun juga terkait keterampilan non-teknis. Keterampilan non-teknis yang
harus dimiliki oleh seorang PNS meliputi kemampuan memecahkan masalah kompleks,
berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, serta memiliki
kecerdasan emosional, keterampilan dalam hal memberikan penilaian dan membuat
keputusan, berorientasi pelayanan, memiliki kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas
kognitif.
Ketiga, persoalan kompetensi dan kinerja merupakan masalah fundamental yang
dihadapi oleh PNS. Sementara, didalam menghadapi revolusi digital 4.0, tuntutan agar
berkompetensi dan berkinerja cukup tinggi. Karena itu, keunggulan PNS dalam
berkinerja sangat dibutuhkan. Kinerja menyangkut tingkat keberhasilan dalam
melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, kinerja merupakan hasil kerja seseorang dalam upaya mencapai
tujuan organisasi dengan performance tinggi atau prestasi kerja, dan tingkat
keberhasilan seseorang dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan.
Keempat, antara kompetensi dan kinerja memiliki hubungan yang sangat erat.
Kompetensi menghasilkan kinerja yang efektif dan/atau superior. Seorang pegawai yang
memiliki kompetensi yang baik dan terampil di bidangnya akan memastikan bahwa
kinerjanya juga baik dan optimal. Hal ini juga didorong oleh motivasi kerja yang tinggi,
yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan: 1). Menganalisis pengaruh variabel budaya organisasi terhadap
kinerja pelayanan publik pegawai PT. Pos Cabang Ternate 2). Menganalisis variabel
karakateristik kompetensi terhadap kinerja pelayanan publik pegawai PT. Pos Indonesia
cabang Ternate. 3) Menganalisis variabel kepuasan kerja terhadap kinerja pelayanan
publik pegawai PT. Pos Indonesia cabang Ternate. 4). Menganalisis variabel budaya
organisasi, karakteristik kompetensi, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap
kinerja pelayanan publik pegawai PT. Pos Indonesia cabang Ternate. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner yang selanjutnya
diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Model Regresi Linier Berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik
uji-t dan uji-F, setelah dilakukan uji ekonometrik berupa uji normaitas, uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil analisis
menunjukkan bahwa secara parsial baik variabel budaya organisasi, karakteristik
kompetensi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
layanan publik. Demikian pula pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga
variabel tersebut di atas berpengaruh positif terhadap kinerja layanan publik pegawai
PT. Pos Indonesia di KotaTernate.
Key Word : budaya organisasi, karakteristik kompetensi, kepuasan kerja, dan kinerja
perlayanan publik
Pendahuluan
Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan
pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi
pemerintahan kini semakin mengemuka; bahkan menjadi tuntutan masyarakat.
Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi
terhadap “kualitas” yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Istilah “kualitas” ini,
menurut Tjiptono (1996:55) mencakup: kesesuaian dengan persyaratan; kecocokan
untuk pemakaian; perbaikan berkelanjutan; bebas dari kerusakan/cacat; pemenuhan
kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; melakukan segala sesuatu secara benar;
dan sesuatu yang dapat membahagiakan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi yang
menyelenggarakan usaha pada pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kinarja
layanan dengan cara membangun budaya organisasi yang kuat, memiliki sumberdaya
manusia dengan karakteristik kompetensi tertentu, dan pegawainya merasa puas dalam
bekerja.
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Budaya organisasi/ perusahaan merupakan kekuatan yang tidak tampak dibalik sesuatu
yang dapat dilihat dan diobservasi pada berbagai organisasi dan menjadi energi sosial
untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi. Budaya perusahaan telah didefinisikan,
dipahami dan dipraktikkan sebagai fondasi atau ideologi di banyak perusahaan
terkemuka maupun yang sedang tumbuh didunia. Budaya berperan dalam proses
adaptasi dengan lingkungan luar dan integrasi internal, dan dalam perkembangannya
ketika dunia dilanda krisis etika, budaya berfungsi sebagai moral perusahaan dalam
mengendalikan perubahan global.
Perusahaan yang bergerak pada bisnis jasa/pelayanan akan selalu berusaha untuk
melayani kebutuhan konsumen/masyarakat dengan baik. Pelayanan membutuhkan
kesiapan pegawai/karyawan yang dapat bekerja dan berkomunikasi dengan baik,
sehingga dapat menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Memperhatikan
peran layanan yang semakin menonjol, maka tidaklah heran apabila masalah layanan
mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan, baik oleh masyarakat maupun
manajemen itu sendiri dalam kaitannya dengan organisasi. Oleh karena itu pegawai
diharapakan memiliki kompetensi yang baik dalam melayani masyarakat/konsumen.
Kompetensi sumberdaya manusia merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari
seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, berpikir, atau menggenerelasikan
situasi secara layak dalam jangka panjang. Karakteristik kompetensi memiliki tipe
seperti; motives, traits, self-concept, knowledge, yang jika dikembangkan dengan baik
maka karyawan akan memiliki kompetensi baik yang pada akhirnya kinerjapun akan
berdampak baik pula. Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan memengaruhi
kinerja organisasi.
Kenyataan menunjukkan bahwa setiap organisasi harus beradaptasi dengan
lingkungannya. Espejo dan kawan-kawan (1996) menegaskan bahwa organisasi harus
melakukan adaptasi dalam kaitan dengan kelangsungan hidup untuk menjadi lebih baik,
khususnya terhadap perubahan yang cepat dan terus menerus. Adaptasi juga diperlukan
untuk peka terhadap perubahan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dan
membutuhkan pelayanan yang baik. Jika pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat
baik, maka pegawai akan di puji, sehingga pegawai akan merasakan kepuasan dalam
memberikan layanannya.
Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena terbukti besar
manfaatnya baik bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Kepuasan kerja
merupakan suatu sikap individu terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi
kerja, kerja sama, imbalan yang diterima, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan
psikologis. Seseorang yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah
mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap dan tingkah laku yang
negatif yang dapat menimbulkan frustasi, malas bekerja, tidak disiplin dan lain
sebagainya. Sebaliknya seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan dapat
bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif dan dapat berprestasi lebih baik, yang pada
akhirnya kinerja perusahaan juga akan meningkat.
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P.T. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ternate sebagai penyelenggara usaha di
Daerah juga dituntut untuk dapat menerapkan budaya organisasi yang berlaku secara
nasional, pegawai diharapakan memiliki kecakapan, dalam melayani konsumen baik,
yang diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada
Kantor cabang yang dimaksud disini memiliki pegawai sebanyak 46 orang yang terdiri
dari pegawai tetap sebanyak 35 orang dan 11 orang tenaga outsorching. Pegawai
sebanyak 46 orang ini diharapkan dapat memahami nilai -nilai budaya organisasi P.T.
Pos Indonesia yang menjadi budaya dan semangat organisasi. Namun sebagian pegawai
Pos Indonesia masih ada yang tidak memahami budaya ini, karena mereka memiliki
latar belakang yang berbeda yang menyebabkan persepsi mereka terhadap keinginan
organisasi menjadi berbeda pula. Hal ini dapat diketahui dengan masih adanya kasus
penyalahgunaan wewenang oleh sebagian kecil insan pos yang ada di kantor cabang
Ternate.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja layanan publik?
2. Apakah karakteristik kompetensi berpengaruh terhadap kinerja layanan publik?
3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja layanan publik?
4. Apakah budaya organisasi, karakteristik kompetensi dan kepusan kerja secara
simultan berpengaruh terhadap kinerja layanan publik?
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mengkaji:
1. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja layanan publik.
2. Pengaruh karakteristik kompetensi terhadap kinerja layanan publik.
3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja layanan publik.
4. Pengaruh budaya organisasi, karakteristik kompetensi dan kepuasan kerja secara
simultan terhadap kinerja layanan publik.
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Budaya Organisasi
Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang umumnya terjadi pada suatu organisasi
merupakan cikal bakal dari tumbuhnya budaya organisasi, yang dikembangkan oleh
pimpinan puncak organisasi. Biasanya cikal bakal tumbuhnya organisasi dimulai dari
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pimpinan organisasi itu sendiri, jika pimpinan
memberikan suatu contoh kebiasaan buruk seperti tidak disiplin, acuh tak acuh terhadap
pegawai, tidak pernah melakukan control terhadap kinerja pegawai, akibatnya pegawai
cenderung akan meniru perilaku yang demikian. Walaupun tidak semuanya demikian,
paling tidak segala perilaku pemimpin akan menjadi cermin bagi pegawai untuk
bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas maupun dalan berinteraksi dengan
sesama teman kerja maupun dengan atasan.
Budaya organisasi mengacu kesuatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggotaanggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain (Robbins
2003). Selanjutnya. Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang dimiliki bersama
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yang didapat oleh kelompok ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan
integrasi internal yang telah berhasil dengan cukup baik untuk diangggap sah dan oleh
karena itu, diharapkan untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat
untuk menerima, berpikir, dan merasa berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi
budaya organisasi adalah bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan
yang merupakan penggabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos ide, metafora, dan
ide lain untuk menentukan apa arti bekerja dalam suatu organisasi. (Rivai 2004).
Hunger dan Wheelan (2003) mendefinisikan budaya organisasi adalah sekumpulan
keyakinan, harapan, dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota-anggota
organisasi dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya
perusahaan mencerminkan nilai-nilai pendiri perusahaan dan misi perusahaan tersebut
Definisi yang dikemukakan oleh para tokoh di atas terkandung unsur-unsur dalam
budaya organisasi, yakni; Asumsi dasar, keyakinan yang dianut, pemimpin atau
kelompok pencipta dan pengembangan budaya organisasi, pedoman mengatasi masalah,
berbagai nilai, pewarisan, dan penyesuaian (adaptasi). Dengan demikian maka budaya
organisasi menjalankan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi. Pertama, budaya
mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas; artinya, budaya menciptakan
pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Kedua, budaya membawa
suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah
timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri peribadi
seseorang. Keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya
merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan
memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan
oleh para karyawan. Akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna
dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.
Hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan maupun kinerja layanan
publik menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan
oleh Arijanto dan Taufik (2017), menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi
secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya hasil penelitian yang lain juga
menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap kinerja dan kualitas
pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai/karyawan (Kadir dan Yunandar 2012;
Siregar 2009). Berdasarkan uraian teori dan penelitian empiris maka dapat diajukan
hipotesis sebagai berikut:
H1. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja layanan publik pegawai.
Karakteristik Kompetensi
Secara etimologis kompetensi berasal dari istilah bahasa Inggris competence, yaitu
kecakapan/ kemampuan/ kompeten. Kecakapan dan kemampuan yang dimiliki
seseorang dalam melakukan aktifitasnya dengan baik dalam bentuk kemampuan
khususus, kesiapan atau ketahanan pribadinya, maupun kemampuan kapasitasnya.
Karakteristik kompetensi adalah kemampuan yang terbentuk dari sinergi watak, motif,
konsep diri, pengetahuan dan ketrampilan yang diimplementasikan dalam bentuk sikap
atau perilaku dalam bekerja. Spencer and Spencer (1993), yang selanjutnya
mengelompokkan karakteristik kompetensi, sebagai berikut:
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1. Achievement and action, yaitu karakteritik kompetensi berprestasi dan bertindak
dengan indikator :
a. Achievement orientation, yaitu tingkat kepedulian untuk bekerja dengan baik atau
berusaha dengan baik di atas standar dengan sub indikator berorientasi pada hasil,
efisien, peduli terhadap standar, focus pada perbaikan, kewirausahaan, dan
optimal p-enggunaan SDM
b. Concern for order, quality and accuracy (perhatian pada aturan, mutu dan
ketelitian) yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidak pastian
dilingkungan kerjanya, khususnya berkaitan dengan ketersediaan data dan
informasi yang handal dan akurat, dengan sub indikator monitoring, kejelasan,
mengurangi ketidak pastian.
c. Initiative ( inisiatif) dengan sub indikator menangkap peluang, cenderung untuk
melakukan tindakan, berorientasi masa depan, dan proaktif.
d. Information seeking ( pencarian dab pengumpulan informasi)
2. Helping and human orientation (memberikan bantuan dan berorientasi manusia)
dengan indicator
a. Interpersonal understanding, yaitu ada rasa empati
b. Customer service orientation, yaitu berorientasi pelayanan dan pepuasan
pelayanan
3. The impact anf influence (dampak dan pengaruh) dengan indikator
a. Impact and influence, yaitu adanya dampak dan pengaruh
b. Organization awareness, yaitu timbulnya kesadaran berorganisasi
c. Relationship performance building, yaitu dapat membangun hubungan kerja
4. Managerial skill (kemampuan manajerial) dengan indikator
a. Development others (adanya kemampuan mengembangkan orang lain dalam
menjalankan tugas dan fungsi
b. Directiveness assertiveness and use position power, yaitu memberiikan arahan
dan memanfaatkan kekuasaan jabatan
c. Team work and cooperation,, yaitu kerja kelompok dan kerjasama
d. Team leadership, yaitu kepemimpian kelompok
5. Cognitive (daya piker atau kemampuan keahlian) dengan indikator
a. Analytical thinking (berpikir analitis)
b. Conceptual thinking (berpikir konseptual)
c. Professional expertise (keahlian professional)
6. Personal effectiveness (kefektifan personal) dengan indikator
a. Self control, yaitu kemampuan mengendaiikan diri kearah yang lebih baik
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b. Self confidence, yaitu adanya kepercayaan diri dalam menjalankan profesi yang
dimiliki
c. Flexibility, yaitu keleluasasaan dalam menjalankan pekerjaan
d. Organizational commitment, yaitu komitmen pada organisasi dalam pencapaian
visi dan misi organisasi
Tujuan kebutuhan dalam penentuan tingkat atau level kompetensi seseorang hanyalah
untuk mengetahui tingkat kinerja orang tersebut apabila ia akan melakukan suatu
pekerjaan, apakah hasilnya masuk dalam katagori level tinggi atau dibawah rata-rata.
Kemampuan atau kompetensi seseorang termasuk dalam katagori tinggi atau nantinya
akan dibuktikan dan ditunjukkan apabila ia sudah melakukan pekerjaannya. Sebaliknya,
apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah, ia akan cenderung berkinerja rendah
pula. Dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar.
Spencer dan Spencer (1993) membagi karakteristik kompetensi individu, yaitu sebagai
berikut :
a. Motif, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang
menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku
menuju tindakan atau tujuan.
b. Sifat, adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau
informasi.
c. Konsep diri, adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri sesorang. Percaya diri merupakan
keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah
bagian dari konsep diri orang.
d. Pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik atau
kompetensi yang kompleks.
e. Keterampilan, adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.
Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan
konseptual.
Atribut Individu yang mendasar dan memfokus pada kemampuan individu, seperti
pengetahuan atau keterampilan, digambarkan oleh beberapa penulis sebagai kompetensi
individu. Boyatzis (1982) dalam Hoffmann (1999), Kompetensi pekerjaan adalah
karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan efektifitas dan / atau unggul
dalam kinerja pekerjaan. Boyatzis memperluas definisi ini dengan memasukkan motif,
sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, dan pengetahuan yang
ia gunakan. Akan tetapi, justeru kompetensi dari pengetahuan dan keterampilan atau
keahlian lebih mudah untuk dikembangkan apabila akan menambah atau meningkatkan
kompetensi tersebut, yaitu dengan cara menambah program pendidikan dan pelatihan
bagi karyawan atau pegawai yang masih dianggap kurang kompetensinya. Sedangkan
kompetensi konsep diri, watak, dan sifat lebih berada pada personality iceberg, lebih
tersembunyi, sehingga cukup sulit untuk dikembangkan.
Hasil penelitian yang mengkaji hubungan antara kompetensi pegawai dengan kinerja
layanan publik oleh Raharja (2010); Asmidin (2012); Motoh dkk. (2014) menunjukkan
bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dan
kinerja layanan publik. Berdasarkan kajian konsep yang diuraikan di atas dan penelitian
terdahulu yang relevan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
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H2. Karakteristik kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja layanan publik.
Kepuasan kerja
Kepuasan kerja biasanya didefinisikan sebagai tingkat pengaruh positif karyawan
terhadap pekerjaannya atau situasi pekerjaan (Locke 1976: Spector 1977). Pengaruh
positif pada definisi ini dapat ditambahkan komponen kognitif dan perilaku, hal ini
sesuai dengan cara psikologis social mendefinisikan sikap (Zanna & Rempel 1988).
Kepuasan kerja nyatanya adalah sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Fritzsche and
Parrish (2005:180) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai variabel afektif yang
merupakan hasil dari pengalaman kerja seseorang.” Fritsche and Parrish juga mengutip
Locke (1976) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “keadaan emosional yang
positif dan menyenangkan yang dihasilkan dari penghargaan atas pekerjaan atau
pengalaman kerja seseorang.” Singkatnya, kepuasan kerja dapat menceritakan sejauh
mana seseorang menyukai pekerjaannya.
Porsi substansi dari penelitian yang dilakukan pada kepuasan kerja selama bertahuntahun telah dikhususkan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang menentukan tingkat
kepuasan kerja karyawan. Memahami perkembangan dari kepuasan kerja adalah teori
penting pada psikologi organisasi. Juga kepentingan praktis organisasi karena mereka
berusaha untuk mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Terdapat 3 pendekatan
umum utuk menjelaskan perkembangan kepuasan kerja: 1) Pendekatan karakteristik
pekerjaan 2) Pendekatan proses informasi sosial, dan 3) Pendekatan disposisional.
Menurut pendekatan karakteristik pekerjaan, kepuasan kerja ditentukan terutama oleh
sifat pekerjaan karyawan atau oleh karakteristik organisasi di mana mereka bekerja.
Kepuasan kerja sangat ditentukan oleh perbandingan : apa yang pekerjaan berikan utk
mereka dan apa yang mereka berikan untuk pekerjaan. Setiap aspek seperti gaji,
kondisi kerja, pengawasan memberi kontribusi utk penilaian kepuasan kerja (Hulin
1991). Locke (1976) mengusulkan yang dikenal sebagai range of affect theory, premis
dasar dari range of affect theory adalah bahwa aspek pekerjaan yang berbeda
dipertimbangkan ketika karyawan membuat penilaian tentang kepuasan kerja.
Pendekatan karakteristik pekerjaan yang sangat mendarah daging terhadap kepuasan
kerja dalam psikologi organisasi (Griffin 1991; Hackman & Oldham 1980).
Teori Proses informasi sosial (Salancik & Pfeffer 1977, 1978) mengusulkan dua
mekanisme utama dimana karyawan mengembangkan rasa puas atau tidak. Mekanisme
pertama menyatakan karyawan melihat perilaku mereka secara retrospektif dan
membentuk sikap seperti kepuasan kerja untuk memahaminya, Teori ini didasari pada
Bem’s, 1972 dengan Self-Perception Theory. Mekanisme lain yang paling dekat dengan
Teori Proses informasi sosial adalah bahwa karyawan mengembangkan sikap seperti
kepuasan kerja melalui pengolahan informasi dari lingkungan sosial, teori ini didasari
pada Festinger’s, 1954 dengan Social Comparison Theory, yang menyatakan bahwa
bahwa orang sering melihat ke orang lain untuk menafsirkan dan memahami
lingkungan.
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Pendekatan yang paling baru untuk kepuasan kerja didasari pada disposisi internal.
Premis dasar dari pendekatan dispositional terhadap kepuasan kerja adalah bahwa
beberapa karyawan mempunyai kecenderungan menjadi puas atau tidak dengan
pekerjaannya, terlepas dari sifat pekerjaan atau organisasi dimana mereka bekerja.
Penelitian dari pendekatan ini diantaranya yang dilakukan oleh Anderson dan Weitz
(1992) tentang kecenderungan afektif individu berinteraksi dengan kepuasan kerja yang
berdampak omset. Staw and Ross, (1987) menyelidiki kestabilan kepuasan kerja
diantara sampel pekerja pria, penelitian ini mendapatkan bahwa ada korelasi antara
kepuasan kerja pada suatu waktu, dan kepuasan kerja 7 tahun kemudian.
Ketiga pendekatan di atas secara bersama-sama menentukan kepuasan kerja atau dengan
kata lain kepuasan kerja adalah fungsi bersama dari karakteristik pekerjaan, proses
informasi social dan pengaruh disposisional. Faktor yang memberikan kepuasan kerja
menurut Blum (1956) sebagai berikut: (1) Faktor individual, meliputi umur, kesehatan,
watak dan harapan; (2) Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan
masyarakat, kesempatan berkreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik,
dan hubungan kemasyarakatan; (3) Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah,
pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu
juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan, ketepatan
dalam menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil baik yang
menyangkut pribadi maupun tugas. (As’ad, 2004: 114).
Kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan dan emosi yang menyenangkan atau
tidak menyenangkan terhadap pekerjaan (Newstrom 2007). Kepuasan kerja secara
positif mempengaruhi kinerja karyawan maupun kinerja layanan publik pegawai (Chi et
al., 2008; Sudarwadi 2015). Jika kepuasan kerja pegawai meningkat diharapkan kinerja
layanan publik pegawai juga meningkat. Maka hipotesisnya dapat diajukan sebagai
berikut:
H3. Kepuasan kerja pegawai secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja
layanan publik pegawai.
Definisi Kinerja Layanan Publik
Pendapat Boediono (2003:60), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan
kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Dalam pendapat Gie
(1993:105) mendefenisikan pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi
atau instansi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada
masyarakat. Berdasarkan defenisi pelayanan di atas dapatlah disimpulkan bahwa
pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang ditujukan
untuik kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide, atau gagasan
ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas
bagi yang menerima layanan. Menurut Kurniawan (dalam Sinambela 2006:5) pelayanan
publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang ditetapkan.
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Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adakah segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan
lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang – undangan (Boediono 2003 : 61).
Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis bidang
usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani
kepentingan masyarakat. Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum
harus mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan,
keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu. (Boediono 2003:6870). Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam
pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara
pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan
masyarakat. Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan
sekurang- kurangnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu :
1. Terdapatnya pelayanan yang merata dan sama
Yaitu dalam pelaksanaan tidak ada diskriminasi yang diberikan oleh aparat
pemerintah terhadap masyarakat. Pelayanan tidak menganaktirikan dan
menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, agama, dan tanpa memandang status
ekonomi. Hal ini membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari para pemberi
pelayanan tersebut.
2. Pelayanan yang diberikan harus tepat pada waktunya
Pelayanan oleh aparat pemerintah dengan mengulur waktu dengan berbagai alasan
merupakan tindakan yang dapat mengecewakan masyarakat. Mereka yang
membutuhkan secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera
dilayani. Lagi pula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk
tahap selanjutnya, karena berbarengan dengan semakin banyaknya tugas yang harus
diselesaikan.
3. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Dalam hal ini
berarti aparat pemerintah harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan.
Sasaran pelayanan publik sebenarnya adalah kepuasan, yang di dalamnya terdiri dari
atas dua komponen besar yaitu layanan dan produk. Salah satu fungsi pemerintahan
yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini
semakin mengemuka; bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering
dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas”
yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Pada prinsipnya pengertian-pengertian
tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan
masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun
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demikian setia jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi
pemerintahan tentu mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat
dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan.
Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan mencakup berbagai
faktor. Menurut Albrecht dan Zemke (dalam Dwiyanto 2005 :145) bahwa kualitas
pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan,
sumber daya manusia pemberia pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers). Kotler
(dalam Tjiptono 1996:147) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan
dibanding dengan harapannya. Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu
menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan. Menurut Atik dan Ratminto
(2005:28) ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat
kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima
layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dengan
demikian kebutuhan para penerima layanan hasus dipenuhi oleh pihak penyelenggara
pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah
diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan.
Penjelasan mengenai kinerja layanan publik merupakan rangkaian pengertian kinerja
dan layanan publik. Kinerja menurut Robbins (2003) merupakan hasil akhir dari suatu
aktifitas. Selanjutnya menurut Rivai (2009), kinerja merupakan suatu fungsi dari
motivasi dan kemampuan. Kinerja seorang pegawai pada dasarnya adalah hasil kerjanya
selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target/ sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati
bersama. Berdasarkan uraian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa budaya
organisasi, karakteristik kompetensi dan kepuasan kerja bepengaruh positif terhadap
kinerja layanan publik (Kadir dan Yunandar 2012; Siregar 2009; Raharja 2010;
Asmidin 2012; Motoh dkk. 2014; Chi et al., 2008; Sudarwadi 2014) yang diuraikan
diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H4. Budaya organisasi, karakteristik kompetensi dan kepuasan kerja secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja layanan publik pegawai.
Dengan demikian hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 1. Model Hubungan antar variabel dan hipotesis
Sumber: diolah dari teori dan penelitian terdahulu
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Metode Penelitian
Materi
Materi penelitian ini mencakup kajian dan analisis pengaruh budaya organisasi,
karakteristik kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja layanan publik pegawai
pada kantor P.T. Pos Indonesia (Persero) di Kota Ternate baik secara parsial maupun
secara simultan.
Pengumpulan Data
Penelitian ini disebut metode survey, yang termasuk kategori penelitian “explanatory
atau confirmatory”, yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis,
yang dilaksanakan pada pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kota Ternate
yang berjumlah 35 orang pegawai tetap dan direncanakan untuk meneliti pegawai
dimaksud, dengan syarat pegawai tersebut memahami apa yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya.
Data dikumpulkan dengan menggunakan angket pilihan berganda model skala Likert,
setelah terlebih dahulu diujicobakan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
memanfaatkan: Uji F (Uji Serentak) dan Uji T (uji parsial) berdasarkan hipotesis yang
telah diajukan.
Defenisi Operasional Variabel
Variabel penelitian adalah ubahan yang memiliki variasi nilai (Ferdinand, 2006).
Ubahan dimaksud ialah konsep abstrak yang telah diubah dengan menyebutkan dimensi
tertentu yang dapat diukur. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:
a. Variabel terikat (Dependent Variable).
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja layanan publik (Y).
Menurut Sinambela (2008) untuk mencapai kepuasan masyarakat, dituntut pelayanan
prima yang tercermin dari:
1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan paraturan
perundang-undangan
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
layanan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
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5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tudak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. Keseimbangan hak dan kewajiban.yaitu pemberi dan penerima layanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
b. Variabel bebas (Independent Variable).
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara
positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel bebas ialah :


Budaya Organisasi (X1), Budaya organisasi mengacu kesuatu sistem makna
bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari
organisasi-organisasi lain (Robbins, 2003).



Karakteristik Kompetensi (X2), Spencer dan Spencer (1993) membagi
karakteristik kompetensi individu, yaitu sebagai berikut (1) Motif, adalah
sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang
menyebabkan tindakan; (2) Sifat, adalah karakteristik fisik dan respon yang
konsisten terhadap situasi atau informasi; (3) Konsep diri, adalah sikap, nilainilai, atau citra diri sesorang; (4) Pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki
orang dalam bidang spesifik atau kompetensi yang kompleks; (5) Keterampilan,
adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi
mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.



Kepuasan Kerja (X3), Pendapat dari Gilmer (1966) tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut, (1) Kesempatan untuk maju,
dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan
peningkatan kemampuan selama kerja; (2) Keamanan kerja. Faktor ini sering
disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun
wanita; (3) Gaji, lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang
mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang diperolehnya;
(4) Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah
yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil; (5) Pengawasan
(Supervise), Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan
sekaligus atasannya; (6) Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada
pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu; (7) Kondisi kerja, termasuk di sini
adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parkir; (8) Aspek
sosial dalam pekerjaan, merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan
tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam
kerja; (9) Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak
manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya; (10) Fasilitas.
Fasilitas kantor, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan standar suatu
jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas.(As’ad, 2004:
115).

148

Rahmat Sabuhari
Ruslan Kamis

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia
Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Metode Analisis
Adapun metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik
inferensial. Untuk menguji tingkat kondisi setiap variabel digunakan statistik deskriptif
berupa distribusi frekuensi, sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan statistik
inferensial yakni regresi berganda, dengan didahului uji asumsi klasik, dan hipotesis
diuji pada tingkat signifikansi 5%.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
kepada setiap responden. Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk
menginterprestasikan distribusi jawaban responden. Hasil rekapitulasi jawaban
responden terhadap setiap item pada masing-masing variabel yang dianalisis dapat
dilihat pada Tabel 1. berikut:
Tabel 1. Nilai rerata semua indikator dalam stiap variabel yang dianalisis
Simbol
Nama Variabel
Nilai Rerata
X1
Budaya Organisasi
4,16
X2
Karakteristik Kompetensi
4,17
X3
Kepuasan Kerja
4,00
Y
Kinerja Layanan
3,99
Sumber: Data diolah (2016)
Tabel 1. menujukkan bahwa nilai rata – rata setiap variabel yang diukur berada pada
kisaran skala 3,99 sampai dengan 4,17. Nilai rata-rata variabel budaya organisasi
sebesar 4,16 hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki budaya organisasi dalam
bekerja tergolong baik. Nilai rata-rata variabel karakteristik kompetensi sebesar 4,17 hal
ini menujukkan bahwa pegawai memiliki karakteristik kompetensi yang tergolong baik,
sehingga dapat menujang organisasi dalam menghadapi persaingan usaha. Nilai ratarata variabel kepuasan kerja sebesar 4,00 hal ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki
rasa kepuasan dalam bekerja tergolong baik, jika pegawai merasa puas dalam bekerja
diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Nilai rata-rata kinerja layanan publik
sebesar 3,99 hal ini menujukkan bahwa pegawai dalam upaya memberikan pelayanan
publik tergolong baik, jika pegawai melaksanakan pelayanan dengan terbuka, tanpa
pilih kasih, memberikan informasi yang benar maka diharapkan dapat memberikan
kesan baik pada konsumen sebagai pengguna layanan publik.
Dari hasil pengujian instrument penelitian terhadap 35 responden baik dari validitas
maupun reliabilitas dapat dinyatakan bahwa instrument penelitian yang digunakan
adalah valid reliable. Dengan demikian semua item-item pernyataan yang memenuhi
syarat dapat digunakan untuk analisis.
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Analisis Statistik Inferensial
Uji Asumsi Klasik
Salah satu syarat untuk bias menggunakan persamaan regresi berganda adalah
terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias atau
efesien ( Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persyaratan regresi berganda
dengan metode kuadrat terkecil (last squares) perlu dilakukan pengujian untuk
mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik, dengan
urutan pengujian sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data (titik) pada sumbu
diagonal grafik, metode yang dipakai dalam pengujian ini adalah metode plot.
Analisis regresi tidak tergantung pada kenormalan distribusi, tetapi analisis yang
akan dilakukan akan lebih stabil jika asumsi distribusi normal terpenuhi. Hal tersebut
disimpulkan dari penyebaran data (titik) yang berada disekitar sumbu diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 2. Uji Normalitas
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari
suatu residual suatu ke pengamatan yang lain. Pada gambar Scatter plot dibawah ini,
Nampak dari grafik terlihat bahwa titik-titik menyebar secara teratur mengikuti
sumbu baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi sehingga
model regresi layak untuk memprediksi model.
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Gambar 3. Scater plot
Sumber : Data olahan (2016)
c. Uji Multikolinieritas
Uji ini memiliki arti bahwa terdapat korelasi linear sempurna atau pasti di antara dua
atau lebih variabel independen. Adanya multikolinieritas menyebabkan standar
deviasi masing-masing koefisien regresi akan sangat besar sehingga membuat bias
signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini
menyebabkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan untuk menguji ada
tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai Variace Inflation
Factor (VIF). Batas VIF adalah 0,10 artinya jika VIF lebih besar dari 10 maka
variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang
lain. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 2. berikut ini.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Colllinearty Statistics
Variabel
Kesimpulan
Tolerance
VIF
0,591
1,692
Tidak terjadi Multikolinieritas
X1
0,627
1,595
Tidak terjadi Multikolinieritas
X2
X3
0,838
1,193
Tidak terjadi Multikolinieritas
Sumber : Data yang diolah (2016)
Hasil perhitungan nilai tolerance terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang
memiliki nilai tolerance <10, yang artinya tidak ada variabel independen yang
melebihi dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari kedua
variabel independen yang di uji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinieritas antara variabel independen dengan
model regresi.
Analisis regresi berganda
Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Teknik
analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh budaya organisasi,
karakteristik kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja layanan publik pegawai
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Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Ternate. Dengan pengolahan SPSS, maka didapat
model hasil regresi sebagai berikut :
Y = 10.012 + 0,344 X1 + 0,11 X2 + 6,19 X3 + e
Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut :
1.

Jika variabel budaya organisasi meningkat 1 satuan, maka variabel kinerja akan
meningkat sebesar 0,344 dengan asumsi variabel lain tetap, demikian pula
sebaliknya. pola hubungan antara variabel budaya organisasi dan kinerja
memberikan kontribusi positif baik, yaitu dengan asumsi jika budaya organisasi
meningkat maka kinerja layanan publik akan meningkat.

2. Jika variabel karakteristik kompetensi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan,
maka variabel kinerja juga akan meningkat sebesar 0,11 dengan asumsi variabel
lain tetap. Pola hubungan antara variabel karakteristik kompetensi dan kinerja
memberikan kontribusi positif baik, yaitu dengan asumsi jika semakin baik
karakteristik kompetensi pegawai maka kinerja layanan publik akan meningkat.
3. Jika variabel kepuasan kerja mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka
variabel kinerja juga akan meningkat sebesar 0,619 dengan asumsi variabel lain
tetap. Pola hubungan antara variabel karakteristik kompetensi dan kinerja
memberikan kontribusi positif baik, yaitu dengan asumsi jika semakin baik
karakteristik kompetensi pegawai maka kinerja layanan publik akan meningkat.
Koefisien determinasi (R2) atau R Squared adalah 0,393 yang menunjukan bahwa
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 39,3% sementara
pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah sebesar 60,7%.
Uji Hipotesis Secara Parsial
Uji t, digunakan untuk menguji variabel bebas secara satu persatu, ada atau tidaknya
pengaruh terhadap variabel terikat (Y). dari tabel koefisien diketahui nilai t hitung dari
masing-masing variabel adalah X1= 2,416 X2= 0,62 dan X3= 6.19 dari variabel
independen yang dimasukkan dalam model regresi, maka :
1. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja layanan publik diperoleh nilai t hitung
= 2,416 dengan tingkat signifikansi 0,023. batas signifikansi (α) = 0,05 tingkat
signifikansi 0,023 < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel budaya
organisasi (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
layanan publik (Y). Secara empirik, penelitian ini konsisten dengan peneltian yang
dilakukan oleh Kadir dan Yunandar (2012) menunjukkan bahwa budaya organisasi
berpengaruh kuat terhadap kinerja pelayanan pegawai. Siregar (2009) menunjukan
bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas kinerja layanan
publik.
2. Pengaruh karakteristik kompetensi terhadap kinerja layanan publik, diperoleh nilai t
hitung = 0,62 dengan tingkat signifikansi 0,951. batas signifikansi (α) = 0,05
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tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel
karakteristik kompetensi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja layanan publik (Y). Secara empirik, penelitian ini tidak konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharja (2010) kompetensi pegawai
berpengaruh positif dan kuat terhadap kualitas pelayanan publik sebesar 78 %.
Asmiddin (2012) menunjukan bahwa kompetensi pegwai berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan. Motoh, dkk. (2014) menunjukan bahwa kompetensi
berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik.
3. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja layanan publik diperoleh nilai t hitung =
0,19 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi (α)
= 0,05 tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti
variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja layanan publik (Y). Kepuasan kerja biasanya didefinisikan sebagai tingkat
pengaruh positif karyawan terhadap pekerjaannya atau situasi pekerjaan (Locke,
1976: Spector, 1977). Pengaruh positif pada definisi ini dapat ditambahkan
komponen kognitif dan perilaku, hal ini sesuai dengan cara psikologis social
mendefinisikan sikap (Zanna & Rempel, 1988). Kepuasan kerja nyatanya adalah
sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Secara empirik, penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarwadi (2014) menunjukkan bahwa
kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja layanan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil uji t diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang
paling dominan memengaruhi kinerja pegawai (Y) adalah variabel budaya organisasi
(X2) dengan nilai α>Sig (nilai α = 0,05) > Sig (0,000) dan t hitung 2,416. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa variabel budaya organisasi (X1) merupakan variabel
yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja layanan publik Kantor PT. Pos
Indonesia Cabang Ternate.
Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai α dengan nilai signifikansi dari nilai
Fhitung itu sendiri. Dimana jika nilai α lebih besar dari nilai signifikansi Fhitung, maka
variabel bebas (X1), (X2) dan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).
Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 6,689 dengan signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05 (5%). Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa variabel
budaya organisasi, karakteristik kompetensi dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh
terhadap kinerja pegawai dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini, secara simultan
menunjukkan bahwa baik variabel budaya organisasi, karakteristik kompetensi, dan
kepuasan sama-sama memberikan perngaruh terhadap kinerja pelayanan publik
pergawai PT. Pos Indonesia Cabang Ternate, yaitu sebesar 6.689. Hal ini berarti
hipotesis yang menyatakan bahwa variabel budaya organisasi, karakteristik kompetensi
dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai dinyatakan
diterima. Dengan kata lain bahwa jika terjadi peningkatan budaya organisasi,
karakteristrik kompetensi, dan kepuasan kerja, maka akan meningkatkan kinerja
perlayanan publik pegawai PT. Pos Indonesia cabang Ternate.
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Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa budaya organisasi,
karakteristik kompetensi, serta kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai
PT. Pos Indonesia Cabang Ternate. Variabel yang paling dominan mempengaruhi
kinerja pegawai pada PT. Pos Indonesia Cabang Ternate adalah kepusasn kerja yang
memiliki nilai koefisien regresi terbesar jika dibandingkan dengan variabel budaya
organisasi dan karakteristik kompetensi.
Saran
Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Kinerja layanan publik akan dapat meningkat ketika organisasi/instansi ketika
kepuasan kerja para pegawainya dapat dipertahankan dengan baik, sehingga
pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik pula.
2. Untuk lebih meningkatkan kinerja layanan publik di lingkungan PT. Pos Indonesia
CabangTernate, maka pimpinan atau instansi sebaiknya memperhatikan budaya
organisasi dan karakteristik kompetensi yang dimiliki oleh pegawai menyangkut
dengan keahlian dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian dengan masalah yang sama
agar dapat menyempurnakan kekurangan–kekurangan yang terdapat dalam
penelitian ini yang menyangkut dengan variabel-variabel penelitian yang
berhubungan dengan kinerja pegawai yaitu seperti motivasi, pendidikan dan
pelatihan pegawai, kompensasi, lingkungan kerja, komitmen organisasional dan
kepemimpinan.
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