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PENGARUH PSYCHOLOGICAL CAPITAL
TERHADAP READINESS TO CHANGE
PADA KARYAWAN PENJAGA GARDU TOL
DI JABODETABEK
Ahadian Almizan Gani1), Silverius Y. Soeharso2), Seta A. Wicaksana3), Aisyah Pia
Asrunputri4)
Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Email: 1)aalmizangani@gmail.com, 2)sonny.soeharso@gmail.com,
3)
seta.wicaksana@univpancasila.ac.id, 4)aisyahpia@yahoo.com

Abstrak
Pemerintah di Indonesia mulai membuat kebijakan untuk memberlakukan Gerakan Nasional
Non Tunai (GNNT) yang telah diresmikan sejak tahun 2014 lalu dan gerakan ini dimulai dari
penerapan pada transaksi di ruas jalan tol yang ada di Jabodetabek. Tujuan utama penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh psychological capital terhadap readiness for change
pada karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan alat ukur Skala
Readiness for Change untuk mengukur kesiapan individu dalam menghadapi perubahan
organisasi dan Psychological Capital Questionnaire untuk mengukur tingkat psychological
capital pada responden penelitian. Responden pada penelitian ini berjumlah 103 orang yang
berstatus sebagai karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabek. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari psychological capital terhadap
readiness for change dan resilience merupakan dimensi yang paling memberikan pengaruh
secara signifikan dalam mempengaruhi readiness for change pada karyawan penjaga gardu
tol di Jabodetabek.
Kata kunci: Readiness for change, psychological capital, karyawan penjaga gardu tol
Abstract
The government of Indonesia has started to create a policy to enact Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) which was inaugurated since last 2014 and this movement started from the
implementation of transaction at Jabodetabek toll road. The main purpose of this research is
to evaluate the influence of psychological capital on readiness for change among toll gate
guards in Jabodetabek. This research used Readiness for change scale to measure the
individual readiness in facing organizational change and psychological capital questionnaire
is used to measure the level of psychological capital among the respondent of the research.
The respondent of this research focuses on 103 toll gate guards in Jabodetabek area. The result
shows that there is a significant impact of psychological capital on readiness for change and
resilience is the dimension that most significantly influences the readiness for change among
the toll gate guards in Jabodetabek.
Key words: Readiness for change, psychological capital, toll gate guards
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PENDAHULUAN
Semakin dinamisnya perkembangan
lingkungan, organisasi akan selalu dihadapkan
dengan
berbagai
permasalahan
yang
membutuhkan adanya perubahan baik dalam segi
strategi, budaya, struktur maupun proses yang ada
(Armenakis, dkk., 1993). Untuk itu agar
organisasi dapat terus mengikuti arus globalisasi
maka organisasi perlu berubah sesuai kebutuhan
dan tuntutan dari lingkungan sekitarnya
(Fachruddin & Mangundjaya, 2012). Hampir
semua organisasi harus menyesuaikan dengan
lingkungan yang multi-kultural, perubahan
demografis dan perkembangan teknologi
(Robbins & Judge, 2013).
Perubahan adalah kata yang biasa
digunakan oleh eksekutif perusahaan dalam
menghadapi kemajuan dunia. Kompetisi global,
metode manufaktur berbasis komputer dan
komunikasi yang cepat sejak era Revolusi
Industri memberi dampak yang cukup besar
terhadap berbagai perusahaan dan organisasi
dunia (Ivancevich dkk., 2014). Banyak
perusahaan besar yang mampu untuk menghadapi
tantangan perubahan, seperti Sony, McDonald’s,
Google dan Microsoft ataupun yang tidak mampu
dalam menghadapi perubahan dan akhirnya
berhenti seperti Aloha Airlines, Levitz Furniture
dan Circuit City. (Ivancevich dkk., 2014).
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa
perusahaan yang mengalami perubahan seperti
PT Pos Indonesia (Marketeers Editor, 2013), PT
Kereta Api Indonesia (Ratya, 2017) dan yang
kerap ramai belakangan waktu ini terjadi pada
perusahaan-perusahaan pengelola jalan tol akibat
dampak dari peraturan yang dibuat oleh BUJT
untuk mengganti sistem transaksi menjadi non
tunai dalam rangka meningkatkan efisiensi
perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini
dikarenakan Gubernur dari Bank Indonesia (BI),
Agus D.W. Martowardojo, meresmikan program
“Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)” yang
telah telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lalu
(Departemen Komunikasi, 2014).
Dengan
adanya
gerakan
GNNT
diharapkan agar masyarakat menyadari bahwa
melakukan transaksi non tunai merupakan cara
yang lebih praktis dan efisien dibandingkan
dengan transaksi tunai, hal ini dikarenakan selain
prosesnya yang lebih cepat transaksi non tunai

dapat mencatat transaksi serta pengawasannya
lebih mudah sehingga dapat mencegah resiko
salah perhitungan ataupun transaksi ilegal
(Jakarta Smart City, 2017). Untuk saat ini sistem
transaksi non tunai sudah diterapkan pada
transportasi umum seperti Bus Transjakarta dan
Kereta
Listrik
Commuterline,
nantinya
transportasi umum yang baru yaitu mass rapid
transit (MRT) dan light rail transit (LRT) akan
langsung menggunakan sistem transaksi non
tunai (Carina, 2017).
Untuk mendukung program transaksi non
tunai, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
memutuskan bahwa seluruh ruas tol di Jakarta
sudah tidak melayani transaksi tunai lagi pertanggal 31 Oktober 2017 sehingga masyarakat
dihimbau untuk beralih ke transaksi non tunai.
Menurut Dwimawan Heru selaku AVP
Corporate Communication dari PT Jasa Marga,
penerapan transaksi non tunai di jalan tol ini
diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat
dari mengantri transaksi tunai di gerbang tol. Ia
mengatakan bahwa penerapan sistem ini dapat
memangkas separuh waktu dari transaksi tunai
(Prabowo, 2017).
Dengan diterapkannya sistem ini, secara
otomatis transaksi di jalan tol akan menggunakan
mesin secara keseluruhan. Sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) PT Jasa Marga
mengatakan tidak akan melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) pada para penjaga pintu
tol. Vice President Operation Management dari
Jasa Marga, Raddy R. Lukman, mengatakan
bahwa para penjaga tol sebanyak 1300 karyawan
ini akan dialihfungsikan pekerjaannya sehingga
tidak ada tindakan PHK (Prabowo, 2017).
Selain Jasa Marga, salah satu BUJT
swasta yang mengelola jalan tol Jakarta-Merak
juga memastikan untuk tidak melakukan PHK
kepada para 500 karyawan penjaga tol-nya. Hal
ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan
Humas dari perusahaan tersebut (Joniansyah,
2017) yang menyampaikan bahwa 500 karyawan
penjaga tol dari perusahaan tersebut akan
dialihfungsikan sebagai tenaga pengawas untuk
mesin transaksi non tunai tersebut. BUJT Swasta
ini memiliki 10 gerbang tol sepanjang wilayah
Banten-Jakarta yang terdiri dari 87 gardu. Kepala
Divisi Operasi dari perusahaan tersebut
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mengatakan bahwa pengguna transaksi non tunai
telah meningkat sebesar 66% per-tanggal 4
Oktober ini. mereka sendiri memiliki target pada
tanggal 12 Oktober sudah 100% menggunakan
transaksi non tunai (Joniansyah, 2017).
Perubahan sistem menjadi non tunai
pastinya akan lebih banyak menggunakan mesin
dibandingkan tenaga karyawan dari perusahaan
itu sendiri. Hal ini dapat berdampak terhadap
bergesernya tugas karyawan. Jika sebelumnya
pekerjaan karyawan adalah melakukan proses
transaksi tunai, kini mereka dialih-fungsikan ke
peran yang lain. Adanya perubahan pada
organisasi memberikan dampak terhadap
lingkungan kerja, kesejahteraan karyawan,
motivasi dan performa karyawan (Heuvel dkk.,
2010).
Perubahan karena teknologi seperti
permasalahan di atas dapat menjadi salah satu
faktor pemicu stres pada karyawan (Gibson dkk.,
2012). Karyawan juga memiliki ketakutan jika
perubahan terjadi pada perusahaannya maka akan
berdampak negatif terhadap pekerjaannya
ataupun pihak manajemen tidak berkomitmen
untuk
mendukung
perubahan
tersebut
(Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2014). Oleh
karena itu karyawan harus siap dalam
menghadapi perubahan yang terjadi di
organisasinya.
Dalam mengatasi hal tersebut, perusahaan
dapat melakukan perencanaan untuk melakukan
perubahan secara bertahap dengan metode
perencanaan perubahan organisasi (Cummings &
Worley, 2009). Menurut Meaney dan Pung
(2008) untuk melakukan perencanaan perubahan
organisasi perlu dilaksanakan secara benar karena
dari survei yang telah mereka lakukan terhadap
3199 eksekutif perusahaan menemukan bahwa
hanya sepertiga respondennya yang mengatakan
perusahaannya
berhasil
mencapai
tahap
perubahan yang sebenarnya. Leonard, Lewis,
Freedman dan Passmore (2013) mengatakan duapertiga dari proyek perubahan perusahaan
biasanya berakhir gagal.
Peluang suatu organisasi gagal dalam
melakukan perubahan pada organisasinya sebesar
70% (Tappin, 2014). Gagalnya melakukan
implementasi perubahan ini biasanya disebabkan
karena ketidakmampuan individu dalam
mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan
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yang telah direncanakan (Choi & Rouna, 2010).
Hal ini didukung dengan pernyataan Fuegen dan
Brehm (dalam Knowles & Linn, 2004) yang
mengatakan sejatinya individu memang tidak
tahan dengan adanya perubahan.
Salah satu hal yang memiliki peran
penting dalam perubahan organisasi adalah
individu yang menjadi bagian dari organisasi
tersebut (Robbins, 2013). Untuk itu individu
perlu siap dengan perubahan yang terjadi di
organisasinya (Armenakis dkk., 1993). Kesiapan
menghadapi perubahan (readiness for change)
dapat didefinisikan sebagai bentuk pemahaman
individu mengenai perubahan yang dibutuhkan
oleh organisasinya, individu tersebut yakin
bahwa dirinya dapat mengimplementasikan
perubahan yang telah direncanakan/diusulkan
serta mempercayai bahwa perubahan ini dapat
memberikan dampak positif, baik untuk dirinya
sendiri maupun organisasi (Armenakis dkk.,
1993; Jones, dkk., 2005; Holt dkk., 2007).
Terdapat
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi individu untuk memiliki kesiapan
dalam menghadapi perubahan pada organisasinya
(Cunningham dkk., 2002) yaitu dimensi
pekerjaan aktif-pasif dan dukungan sosial.
Karasek dan Theorell (dalam Cunningham dkk.,
2002) mengatakan bahwa pekerjaan dengan
tuntutan dan pengambilan keputusan yang rendah
didefinisikan sebagai dimensi pasif sedangkan
dimensi aktif meningkatkan kesempatan
karyawan untuk belajar dan berkontribusi
terhadap tekanan yang didapatkan sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan membentuk pola
perilaku yang baru.
Kemudian, dukungan sosial hadir sebagai
bentuk interaksi individu dengan pekerjaan aktif
untuk memperkirakan bagaimana individu dapat
menyesuaikan diri dengan tempat kerja. Selain itu
dari berbagai penelitian sebelumnya terdapat
beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap
readiness for change diantaranya, budaya
organisasi, operating climate, perceived
management support, perceived impact of
change, komitmen organisasi dan psychological
capital (McNabb & Sepic dalam Hanpachern,
dkk., 1998; Vakola, 2014; Ming-Chu & MengHsiu, 2015; Jabbarian & Chegini, 2016; Suwaryo,
dkk., 2016; Kirrane, dkk., 2016).
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Untuk menghadapi perubahan organisasi
seperti yang dipaparkan sebelumnya individu
perlu untuk mempersiapkan sumber daya
psikologis (psychological resource) pada diri
mereka sendiri dalam menghadapi perubahan
tersebut (Kirrane, 2016). Menurut Luthans, Avey,
Avolio dan Peterson (2010) psychological capital
merupakan sumber daya psikologis yang tidak
terbatas pada diri manusia dan dapat ditingkatkan
serta dikembangkan oleh individu itu sendiri
untuk mencapai kesuksesan dalam meraih tujuan
yang dimilikinya.
Menurut Avey, Wernsing dan Luthans
(2008) psychological capital menjadi hal yang
sangat penting dalam menghadapi kondisikondisi kritis yang mungkin saja akan terjadi pada
saat proses perubahan di organisasi sedang
berlangsung. Pernyataan tersebut mendukung apa
yang ditemukan oleh Ming-Chu dan Meng-Hsiu
(2015) yaitu psychological capital memiliki
hubungan dengan kesiapan karyawan dalam
menghadapi perubahan di organisasinya.
Penelitian ini dilakukan terhadap 288 karyawan
di perusahaan manufaktur elektronik yang ada di
Taiwan.
Kemudian dari Jabbarian dan Chegini
(2016) menemukan bahwa psychological capital
memiliki pengaruh yang positif terhadap
kesiapan individu dalam menghadapi perubahan.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan
apabila tingkat psychological capital tinggi pada
diri indvidu, maka akan berdampak pada kesiapan
individu yang meningkat juga dalam menghadapi
perubahan organisasi. Penelitian ini dilakukan
pada 254 orang pegawai kepemerintahan di
Provinsi Guilan, Iran. Sehingga pernyataan dan
temuan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat
menunjukkan bahwa psychological capital
berkaitan dengan kesiapan individu dalam
menghadapi perubahan di organisasi.
Avey, Youssef dan Luthans (2009)
mengatakan bahwa setiap dimensi yang ada pada
psychological capital ini saling mempengaruhi
sehingga konstruk pada variabel psychological
capital ini akan lebih terlihat apabila dilakukan
pengukuran secara satu kesatuan psychological
capital. Tetapi dari beberapa penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa tiap komponen
dari psychological capital memiliki hubungannya
masing-masing dengan variabel penelitian
lainnya seperti job satisfaction dan innovative

behavior (Yan & Lingli, 2011; Kaplan & Biçkes,
2012; Ratnaningsih, dkk. 2016).
Berdasarkan dari penjelasan yang telah
dipaparkan di atas, peneliti ingin melihat
pengaruh dari faktor psychological capital
terhadap readiness for change pada individu
tetapi dengan dua teknik analisis yang berbeda.
Sehingga dalam penelitian ini akan mencari tahu
pengaruh
psychological
capital
secara
keseluruhan dan tiap dimensi dari psychological
capital terhadap readiness for change pada
individu, yang mana dalam penelitian ini adalah
karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabek.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada pendahuluan di atas,
maka masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan yakni sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh psychological
capital terhadap readiness for change
pada karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek.
2. Apakah terdapat pengaruh efficacy
terhadap readiness for change pada
karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek.
3. Apakah terdapat pengaruh optimism
terhadap readiness for change pada
karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek.
4. Apakah terdapat pengaruh hope terhadap
readiness for change pada karyawan
penjaga gardu tol di Jabodetabek.
5. Apakah terdapat pengaruh resilience
terhadap readiness for change pada
karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Readiness for Change
Didefinisikan sebagai kesiapan secara
psikologis serta fisik, bentuk pemahaman
individu mengenai perubahan yang dibutuhkan
oleh organisasinya, keyakinan individu untuk
dapat mengimplementasikan perubahan yang
direncanakan/diusulkan dan mempercayai bahwa
perubahan ini dapat memberikan dampak positif,
baik untuk dirinya sendiri maupun organisasi
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(Armenakis dkk., 1993; Hanpachern dkk., 1998;
Jones dkk., 2005; Holt dkk., 2007).
Terdapat tiga dimensi mengenai kesiapan
individu
dalam
menghadapi
perubahan
diantaranya adalah promoting, participating dan
resisting (Hanpanchern dkk., 1998). Promoting
adalah kondisi individu dimana ia mendorong
adanya
perubahan
pada
organisasinya.
Participating merupakan kondisi individu
dimana ia berpartisipasi dalam menjalani proses
perubahan. Sedangkan resisting adalah kondisi
saat individu tidak mendukung adanya perubahan
pada organisasinya.
2. Psychological Capital
Adalah kondisi dimana individu memiliki
harapan, efikasi diri, resiliensi dan optimisme
dalam menjalani produktifitas untuk mencapai
suatu kesuksesan sehingga individu tersebut
dapat memahami siapa dirinya dan apa yang
diinginkannya (Luthans & Youssef, 2004;
Luthans dkk., 2007). Menurut Luthans dkk.
(2007) psychological capital merupakan suatu
konstruk yang khusus dan berbeda dengan
konstruk lain seperti character strengths and
virtues (CSVs) dari Peterson dan Seligman
ataupun dimensi dari Big Five personality traits
karena psychological capital sebatas state-like,
yaitu perilaku dapat dikembangkan dan dipelajari
lebih lanjut lagi. Sedangkan konstruk seperti
CSVs dan Big Five personality traits tergolong
sebagai trait-like yang mana konstruk ini
cenderung stabil dan sulit berubah karena
trait/sifat cenderung menetap dan menjadi
karakteristik individu.
Psychological capital terdiri dari empat
dimensi yaitu efficacy, optimism, hope dan
resilience (Luthans dkk., 2004). Efficacy adalah
bentuk dari kepercayaan mengenai kemampuan
diri dalam mengerahkan motivasi, kemampuan
kognitif dan tindakan yang diperlukan sehingga
individu mampu melaksanakan tugas dengan baik
dan berhasil (Stajkovic & Luthans, 1998;
Maddux, 2000). Optimism adalah kondisi dimana
individu memiliki keinginan dan harapan
terhadap suatu peristiwa/kejadian dengan positif
di masa depan serta sebagai gaya dan cara yang
biasa dilakukan individu dalam menjelaskan
mengenai kejadian dalam hidup mereka (Luthans
dkk., 2007; Levene, 2015).
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Hope adalah keadaan motivasi individu
yang positif dan didasari dengan energi untuk
mencapai tujuan dan berhasil melakukan
perencanaan untuk mencapai tujuannya tersebut,
sebagai cara individu dalam bergerak melakukan
sesuatu untuk mendekati apa yang mereka
inginkan seperti arah menuju tujuan yang telah
ditetapkan oleh dirinya sendiri serta gagasan
individu bahwa mereka dapat memiliki
pandangan yang positif terhadap hasil di masa
depan dari usaha yang mereka lakukan (Snyder,
2002; Avey dkk., 2010).
Resilience adalah kemampuan individu
untuk bangkit kembali dari keterpurukan ketika
individu menghadapi kekecewaan akan hasil
yang didapat tidak sesuai ataupun kegagalan yang
dialaminya dan beradaptasi dengan situasi
tersebut serta membutuhkan kemampuan
individu untuk mengelola trauma yang
diakibatkan dari kegagalan atau pengalaman
tidak baik tersebut sebagai sumber stres-nya
(Luthans, 2002; Windle, 2011).
METODE PENELITIAN
1. Subjek
Dalam penelitian ini, sebanyak 103
karyawan penjaga gardu tol yang tersebar di
Jabodetabek. Subjek terdiri dari 53 laki-laki
(51.5%) dan 50 perempuan (48.5%), berusia dari
18-47 tahun. Rata-rata pendidikan terakhir dari
subjek adalah SMA (55.3%) dan S1 (32%). Lama
bekerja subjek mulai dari <1-24 tahun.
2. Instrumen Penelitian
Alat ukur yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari 2 bagian. (1) alat ukur
readiness for change (12 item) dari Nugraheni
(2012) yang diadaptasikan dari alat ukur
Hanpachern (1997) , dengan nilai item reliability
0.92 dan nilai alpha cronbach 0.68; (2) alat ukur
psychological capital questionnaire (24 item)
dari Sapyaprapa dkk. (2013) yang diadaptasi dari
Luthans dkk. (2007), dengan nilai alpha
cronbach 0.88, dan nilai item reliability 0.79.
3. Teknik Olah Data
Pada penelitian ini akan dilakukan dua
teknik olah statistik untuk menguji variabel bebas
secara keseluruhan dan per-dimensi terhadap
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variabel terikat. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik
dengan uji normalitas,, sedangkan uji hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan regresi linear
sederhana dan regresi linear berganda.
4. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dari penelitian ini adalah
terdapat pengaruh psychological capital terhadap
readiness for change pada karyawan penjaga
gardu tol di Jabodetabek (Ha1); terdapat pengaruh
efficacy terhadap readiness for change pada
karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabek (Ha2);
terdapat pengaruh optimism terhadap readiness
for change pada karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek (Ha3); terdapat pengaruh hope
terhadap readiness for change pada karyawan
penjaga gardu tol di Jabodetabek (Ha4); terdapat
pengaruh resilience terhadap readiness for
change pada karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek (Ha5).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan norma kategorisasi data hasil
penelitian, diketahui bahwa readiness for change
pada karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabel
paling banyak berada di rentang sedang yaitu
sebanyak 55 orang (55%). Lalu, untuk gambaran
psychological capital paling banyak berada pada
rentang kategori sedang yaitu 51 orang (49.5%).
Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti
melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu
dengan melakukan uji normalitas.
Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan One
Sample Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan
bahwa distribusi data penelitian bersifat normal
dengan nilai p= 0.927 (p>0.05).
Uji Hipotesis
Hasil analisis regresi linear sederhana
pada psychological capital terhadap readiness for
change memperoleh nilai R Square sebesar
0,625. Artinya 62.5% variabel kesiapan individu
untuk berubah dipengaruhi oleh psychological
capital sedangkan 37.5% dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain diluar penelitian.

Hasil analisis regresi linear berganda pada
dimensi
psychological
capital
(efficacy,
optimism, hope dan resilience memperoleh R
Square sebesar 0.643. Artinya 64.3% variabel
kesiapan individu untuk berubah dipengaruhi
oleh dimensi dari psychological capital
sedangkan 35.7% dipengaruhi oleh variabelvariabel lain diluar penelitian.
Uji F
Berdasarkan hasil pengujian, signifikansi
F dan uji model regresi adalah 0,000 dan nilai
level of significance sebesar 0,05. Nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 tersebut
menandakan bahwa tiap variabel bebas yang
merupakan dimensi dari psychological capital
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
readiness for change secara simultan.
Uji t
Hasil yang diperoleh yaitu, nilai koefesien
regresi psychological capital adalah 0359 dengan
t-value 12.966 (sig. 0.000), artinya psychological
capital memberikan pengaruh positif yang
signifikan terhadap readiness for change.
Sehingga, semakin tinggi psychological capital
maka semakin tinggi pula readiness for change
pada responden dan sebaliknya. Dari hasil ini
dapat dikatakan bahwa Ha1 pada penelitian ini
diterima.
Sedangkan, hasil yang diperoleh pada
nilai koefesien regresi dari dimensi psychological
capital adalah 0.258 (efficacy), 0.405 (optimism),
0.070 (hope) dan 0.765 (resilience). Dari nilai
koefisien tersebut hanya resilience yang memiliki
nilai P < 0.05 yaitu sebesar 0.000, sehingga
koefisien regresi dari resilience memiliki
pengaruh yang signifikan sebesar 0.765. Dapat
diartikan bahwa resilience merupakan dimensi
yang mempengaruhi readiness for change pada
responden secara positif dan signifikan. Artinya,
semakin tinggi resilience maka semakin tinggi
pula readiness for change pada responden. Dari
hasil ini dapat dikatakan bahwa Ha5 pada
penelitian ini diterima.
Pembahasan
Hasil pada penelitian ini menunjukkan
bahwa psychological capital memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap readiness for change
pada karyawan penjaga gardu tol di Jabodetabek.
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari
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Ming-Chu dan Meng-Hsiu (2015) yang
mengatakan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan dari psychological capital dengan
readiness to change yang mereka teliti pada
karyawan perusahaan manufaktur elektronik di
Taiwan.
Hasil dari penelitian ini juga semakin
diperkuat dari penelitian Jabbarian dan Chegini
(2016)
yang
mengemukakan
bahwa
psychological capital memiliki pengaruh yang
positif terhadap readiness for change. Penelitian
yang mereka lakukan menggunakan subjek yang
berbeda yaitu pada pegawai kepemerintahan
Provinsi Guilan, Iran. Sehingga dapat dikatakan
hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang
dikatakan oleh Kirrane (2016) yang mengatakan
bahwa individu perlu mempersiapkan sumber
daya psikologisnya berupa psychological capital
(Luthans, dkk., 2010) untuk meningkatkan
readiness for change terhadap perubahan
organisasi yang akan ataupun sedang dijalankan
di organisasi.
Selanjutnya dari hasil penelitian ini jika
psychological capital tidak diukur secara satu
kesatuan, hasilnya menunjukkan bahwa dimensi
resilience merupakan satu-satunya dimensi yang
memberikan pengaruh secara signifikan terhadap
readiness for change pada responden. Hal ini bisa
terjadi karena berdasarkan hasil penelitian
Wanberg dan Banas (2000) mengatakan bahwa
terdapat hubungan yang tinggi antara resilience
dengan penerimaan individu terhadap perubahan
organisasi, sehingga peneliti berasumsi bahwa
ada kemungkinan hal tersebut yang memberikan
dampak kepada resilience dan memiliki pengaruh
terhadap kesiapan individu dalam menghadapi
perubahan organisasi sebelum karyawan dapat
menerima perubahan tersebut.
Resilience sendiri didefinisikan sebagai
kemampuan individu untuk bangkit kembali dari
keterpurukan yang terjadi ketika individu
menghadapi kekecewaan akan hasil yang didapat
tidak sesuai ataupun kegagalan yang dialaminya
dan beradaptasi dengan situasi tersebut (Luthans,
2002). Menurut Reivich dan Shatte (dalam
Levene, 2015) resilience berfungsi untuk
mengatasi rintangan permasalahan dalam
kehidupan, mengarahkan individu untuk
menyelesaikan masalahnya, bangkit kembali dari
keterpurukan diri dan membantu individu
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menemukan makna dari permasalahan yang
dihadapi agar dapat terbuka kembali dengan
pengalaman yang baru dan berkembang kembali.
Pada penelitian ini juga menunjukkan
bahwa efficacy tidak memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap readiness for change. Hal ini
tidak sejalan dengan penelitian dari Angkawijaya,
Arista dan Dewi (2018) yang menyatakan bahwa
efficacy memiliki pengaruh terhadap readiness
for change. Peneliti mengasumsikan perbedaan
hasil tersebut dikarenakan adanya perbedaan alat
ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat
resilience pada karyawan. Pada penelitian ini
menggunakan
psychological
capital
questionnaire dari Sapyaprapa, Tuicomepee dan
Watakakosol (2013) yang diadaptasi dari
kuesioner milik Luthans tahun 2004 dan
kemudian peneliti mengukur dari dimensi
efficacy.
Sedangkan
pada
penelitian
Angkawijaya, Arista dan Dewi (2018)
menggunakan alat ukur general self efficacy scale
dari Bandura tahun 2001.
Untuk dimensi hope dan optimism,
berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kedua dimensi tersebut tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap readiness for
change pada karyawan. Peneliti mengindikasikan
hal ini terjadi dikarenakan saat organisasi
mengalami proses perubahan maka karyawan
berada di dalam kondisi dimana segala
kemungkinan dapat terjadi sehingga karyawan
tidak memiliki banyak ekspektasi mengenai
bagaimana kondisi organisasi dan dirinya di masa
mendatang. Maka dari itu pada penelitian ini
hanya resilience yang memberikan pengaruh
terhadap kesiapan karyawan menghadapi
perubahan organisasi.
Sehingga dapat disimpulkan dengan
adanya perubahan organisasi akibat dari
perkembangan teknologi seperti yang dialami
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat ini, karyawan
penjaga gardu tol memiliki tingkat psychological
capital dan readiness for change yang sedang
(berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7). Dimensi
yang paling mempengaruhi kesiapan mereka
adalah resilience sehingga mereka mampu
menghadapi adanya pergeseran/penggantian
tugas yang mereka alami seperti sekarang.
Untuk meningkatkan tingkat dari
psychological capital ini, perusahaan dapat
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membuat pelatihan sesuai dengan kebutuhan
untuk para karyawan. Hal ini dikarenakan
psychological capital merupakan konstruk yang
state-like, yaitu perilaku dapat dikembangkan
serta dipelajari lebih lanjut lagi oleh individu
(Luthans, dkk., 2007). Menurut Luthans, Avolio,
Avey dan Norman (2010) psychological capital
dapat dikembangkan pada diri individu dengan
diadakannya pelatihan (training).
Hasil penelitian eksperimen Luthans,
Avey dan Patera (2008) menunjukkan dengan
diadakannya program web-based training dapat
meningkatkan psychological capital pada 187
karyawan dari kelompok yang diberi intervensi.
Melakukan inisiatif seperti ini dengan
memperkenankan waktu, ruang dan aktivitas
untuk mengembangkan tingkat psychological
capital dapat meningkatkan readiness to change
pada karyawan sehingga mendorong karyawan
untuk dapat beradaptasi secara efektif pada
perubahan yang sedang dijalankan oleh
organisasi (Kirrane, dkk., 2016). Menurut Levene
(2015) untuk memunculkan keinginan karyawan
agar mau terlibat dengan perubahan dapat
dilakukan dengan meningkatkan tiap elemen
yang ada pada psychological capital.
Selain itu, menurut Luthans (dalam
Lewis, 2011) untuk meningkatkan resilience pada
individu dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu
dengan mengakumulasikan modal kemampuan
individu dari pengalamannya, membantu
individu untuk belajar dari rintangan yang
dihadapinya sehingga mereka akan mengalami
pertumbuhan diri kembali pasca trauma (posttraumatic growth) dan menyadarkan individu
bahwa keadaan mental dan fisik mereka dapat
mempengaruhi tingkat ketahanan mereka
sehingga individu diharapkan mampu untuk
mengelola keadaan tersebut.
Dalam era perkembangan teknologi
seperti saat ini banyak sekali kemungkinan
perubahan yang terjadi akibat dampak dari
teknologi. Survey dari Ernst Young (2013)
mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
perusahaan di dunia diperkirakan akan bertambah
sebesar 57% di tahun 2015. Kemudian dalam
survey terbarunya Ernst Young (2017)
menjelaskan bahwa nantinya model bisnis
berbasis digital akan memimpin agenda strategis
di tahun 2020.
Dampak dari perkembangan teknologi
pastinya akan berpengaruh terhadap banyak

perusahaan akibat perkembangan teknologi
digital yang mana secara tidak langsung setiap
individu yang merupakan bagian dari suatu
perusahaan mau tidak mau harus bisa bersiap
dalam menghadapi perubahan di perusahaannya,
sehingga perusahaan perlu mempertahankan dan
mencari individu yang mampu bertahan dan
menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi
dengan cepat. Oleh karena itu penelitian yang
mengkaji mengenai readiness for change sangat
diperlukan untuk menghadapi era saat ini dimana
perkembangan teknologi dan informasi dapat
terjadi dengan sangat cepat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil uji hipotesis pada
penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa
“terdapat pengaruh yang signifikan dari
psychological capital terhadap readiness for
change pada karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek”. Kemudian berdasarkan hasil
signifikansi dari tiap koefisien regresi pada
dimensi psychological capital didapatkan bahwa
hanya satu variabel dari psychological capital,
yaitu resilience yang memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap readiness for change.
Sehingga dari kesimpulan tersebut dapat
dikatakan bahwa Ha1 dan Ha5 dari penelitian ini
diterima, yaitu “terdapat pengaruh yang
signifikan dari psychological capital terhadap
readiness for change pada karyawan penjaga
gardu tol di Jabodetabek” dan “terdapat pengaruh
yang signifikan dari resilience terhadap readiness
for change pada karyawan penjaga gardu tol di
Jabodetabek”.
Saran
Peneliti mengajukan beberapa saran baik
metodologis maupun praktis yang mungkin bisa
diterapkan untuk penelitian berikutnya. Berikut
ini merupakan saran yang akan dipaparkan oleh
peneliti.
Saran Metodologis
Setelah melakukan dan mengkaji kembali
penelitian ini, peneliti menyadari bahwa
penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh
karena itu bagian ini akan memaparkan mengenai
saran metodologis yaitu:
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1. Penelitian ini akan lebih kaya apabila
penelitian selanjutnya menggunakan faktor
lain yang bersifat eksternal juga sehingga akan
ada perbandingan hasil antara faktor internal
dari individu dan faktor eksternal.
2. Untuk penelitian berikutnya akan lebih kaya
hasilnya apabila penelitian seperti ini
melakukan perbandingan antara perusahaan
swasta dengan instansi pemerintah untuk
melihat apakah ada perbedaan kesiapan di
antara dua jenis perusahaan/instansi tersebut.
Saran Praktis
Berikut ini merupakan saran praktis yang
bisa diterapkan dari penelitian yaitu:
Untuk perusahaan,
1. Saran untuk perusahaan agar dapat membuat
pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan
dalam menghadapi perubahan organisasi
untuk meningkatkan tingkat psychological
capital pada karyawan, sehingga kesiapan
mereka dalam menghadapi perubahan akan
meningkat juga serta diiringi dengan
penerimaan mereka terhadap perubahan yang
telah direncanakan oleh organisasi untuk
diimplementasikan pada karyawan.
2. Saran untuk perusahaan agar dapat
memberikan informasi mengenai perubahan
yang sedang terjadi sangat cepat di era
digitalisasi seperti saat ini.
3. Perusahaan dapat menciptakan iklim kerja
yang kondusif untuk mendorong karyawan
agar dapat menghadapi perubahan pada
organisasi dengan baik.
Untuk indvidu,
1. Perlu adanya kemauan untuk menghadapi
perubahan yang terjadi selama perubahan
tersebut memberi manfaat baik untuk
karyawan maupun organisasi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih para penulis ucapkan
kepada keluarga serta narasumber penelitian.
Tanpa dukungan mereka penelitian ini tidak dapat
berjalan dengan baik.
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ABSTRAK

Terjadinya pergeseran minat dari pembelian offline (konvensional) beralih ke pembelian online
(daring) membuat pertumbuhan perusahaan-perusahaan startup di bidang jual beli berkonsep
marketplace di Indonesia semakin berkembang dan semakin kompetitif. Ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi minat beli konsumen online di marketplace. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen online
di marketplace serta untuk mengetahui marketplace apa yang paling di minati oleh konsumen online
untuk berbelanja. Teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear
berganda. Hasilnya adalah faktor harga, keamanan dan kemudahan transaksi berpengaruh secara
parsial terhadap minat beli konsumen online di marketplace. Sementara faktor kualitas produk,
promosi, kepercayaan, kualitas website dan reputasi vendor tidak berpengaruh secara parsial terhadap
minat beli konsumen online di marketplace. Tetapi faktor kualitas produk, harga, promosi,
kepercayaan, kualitas website, keamanan, reputasi vendor dan kemudahan transaksi berpengaruh
secara bersama-sama (simultan) terhadap minat beli konsumen online di marketplace sebesar 63,7%,
sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. Dan marketplace yang paling diminati konsumen online untuk
berbelanja adalah Shopee dengan persentase pemilih sebesar 70,3%.
Kata kunci: marketplace, reputasi vendor, minat beli, regresi linear berganda

PENDAHULUAN
Perkembangan zaman yang diikuti
kecanggihan teknologi, membuat masyarakat
merubah standar dan pola gaya hidupnya.
Masyarakat menginginkan kemudahan dalam
berbagai aspek kehidupan termasuk dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era digital
ini masyarakat beralih dari model belanja
konvensional menjadi model belanja online (eshopping). Dengan anggapan model belanja
online memberikan banyak kemudahan dan
keuntungan. Dari kemudahan yang ditawarkan
dalam e-shopping serta semakin canggihnya
pemanfaatan internet melalui hp/ ponsel standar
atau smartphone membuat masyarakat tertarik
untuk melakukan transaksi jual beli secara
online.

Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia) berdasarkan hasil
survei Data Statistik, Pengguna Internet
Indonesia tahun 2017 adalah 143,26 juta
pengguna atau sekitar 54,68%, meningkat dari
tahun sebelumnya yang hanya sebesar 132,7
juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total
jumlah penduduk Indonesia sebesar 262 juta
jiwa. Sementara dari segi usaha, menurut data
Indonesia E-Commerce Association (idEA),
jumlah Online Retail yang terdaftar pada idEA
berjumlah 142 toko, sedangkan jumlah
marketplace yang terdaftar sebanyak 57 usaha.
Berdasarkan data-data tersebut dapat
dipastikan bahwa jumlah pasar elektronik atau
Marketplace, pengguna internet dan nilai
transaksi online di Indonesia pada tahun-tahun
berikutnya akan semakin bertambah lagi serta
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persaingan akan semakin ketat antar platform
marketplace.
Konsep jual beli Marketplace, terutama
yang berkonsep Consumer to Consumer (C2C),
merupakan sebuah konsep dibidang bisnis yang
menyediakan tempat berupa situs atau website
(platform) bagi para penjual (vendor) untuk
menjual produk-produknya dan
juga
memfasilitasi transaksi uang secara online.
Beberapa penelitian terdahulu telah
meneliti faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap keputusan pembelian secara online.
Diantaranya adalah hasil penelitian Assegaf
(2015) ditemukan hasil bahwa secara parsial
harga dan kepercayaan dinyatakan signifikan
berpengaruh terhadap keputusan pembelian
pada perdagangan e-commerce. Sementara
penelitian oleh Kartika, dkk (2014)
mengungkapkan bahwa kualitas produk
menunjukan hasil pengaruh positif. Penelitian
Widiyanto
dan
Prasilowati
(2015),
menunjukkan hanya faktor kemenarikan desain
website dan reputasi vendor yang berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
online.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya
dan beberapa fakta di atas, penulis bermaksud
melanjutkan penelitian tersebut dengan
melakukan analisa lebih lanjut dan lebih luas
mengenai faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace.
RUMUSAN MASALAH
Semakin
banyaknya
pertumbuhan
platform marketplace menimbulkan persaingan
atau kompetisi diantara para perusahaan startup
di bidang perdagangan berkonsep marketplace
tersebut.
Menurut Stonner (1982) dalam Sugiyono
(2017), masalah dapat terjadi salah satunya
karena adanya kompetisi. Perusahaan startup
berkonsep marketplace menyediakan platform
digital bagi para usaha kecil untuk melakukan
digital marketing. Persaingan diantara platform
marketplace dapat menimbulkan masalah bila
marketplace tidak dapat mengetahui faktor apa

saja yang membuat konsumen online tertarik
berbelanja di platformnya.
Ada banyak faktor yang menjadi penentu
keputusan
berbelanja
online
melalui
marketplace, diantaranya faktor harga, faktor
kepercayaan (trust), faktor kemudahan (ease to
use), faktor kualitas produk, faktor keamanan,
dan faktor kualitas pelayanan. Faktor-faktor
tersebut tidak semua dimiliki oleh marketplace.
Masing-masing
marketplace
memiliki
kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan.
Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu,
tidak ditemukan adanya hasil yang sama
mengenai faktor yang paling berpengaruh
terhadap keputusan pembelian online, membuat
semakin perlu melakukan penelitian lanjutan
untuk menganalisis faktor-faktor yang paling
berpengaruh terhadap minat beli konsumen
online di marketplace terutama marketplace
yang berkonsep C2C. Berdasarkan fakta
masalah dan latar belakang tersebut, maka
dapat dirumuskan pertanyaan masalah
penelitian, yaitu:
1. Adakah kualitas produk berpengaruh
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace ?
2. Adakah harga berpengaruh terhadap minat
beli konsumen online di marketplace ?
3. Adakah promosi berpengaruh terhadap
minat beli konsumen online di marketplace
?
4. Adakah kepercayaan berpengaruh terhadap
minat beli konsumen online di marketplace
?
5. Adakah kualitas website berpengaruh
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace ?
6. Adakah keamanan berpengaruh terhadap
minat beli konsumen online di marketplace
?
7. Adakah reputasi vendor berpengaruh
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace ?
8. Adakah kemudahan transaksi berpengaruh
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace ?
9. Adakah kualitas produk, harga, promosi,
kepercayaan, kualitas website, keamanan,
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reputasi vendor dan kemudahan transaksi
berpengaruh bersama-sama (simultan)
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace ?
10. Marketplace apa yang paling di minati oleh
konsumen online ?
TINJAUAN PUSTAKA
Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Keller (2012) dalam
Satria (2017), Kualitas (quality) adalah
totalitas fitur dan karakteristik produk atau
jasa yang bergantung pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
atau tersirat.
Menurut Menurut Tjiptono (2008: 25)
dalam
Sembiring,
Suharyono
dan
Kusumawati (2014: 3) terdapat delapan
dimensi kualitas produk, yaitu sebagai
berikut:
1) Kinerja (Performance),
2) Features (fitur/tampilan)
3) Kehandalan (Realibility)
4) Kesesuaian
dengan
spesifikasi
(Conformance to Spesification)
5) Ketahanan (Durability)
6) Kemampuan pelayanan (Serviceability)
7) Estetika (Esthetica)
8) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived
quality).
Harga
Daniel Dama (2016) menyatakan harga
merupakan sejumlah uang yang dibayarkan
atas barang dan jasa, atau jumlah nilai yang
konsumen
tukarkan
dalam
rangka
mendapatkan manfaat dari memiliki atau
menggunakan barang dan jasa.
Menurut Kotler (2009) dalam Amilia
(2017: 663), indikator harga yaitu sebagai
berikut :
1) Keterjangkauan harga.
2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk.
3) Daya saing harga.
4) Kesesuaian harga dengan manfaat.
Promosi
Promosi adalah bentuk persuasi langsung
melalui penggunaan berbagai insentif yang
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dapat diatur untuk merangsang pembelian
produk dengan segera dan atau meningkatkan
jumlah yang akan di beli pelanggan
(Yoebrilianti, 2018).
Menurut Hermawan (2012), alat promosi
yang sering digunakan dalam proses
komunikasi pemasaran yaitu :
1) Periklanan,
2) Promosi penjualan,
3) Publisitas,
4) Penjualan pribadi (Personal Selling),
5) Penjualan langsung (Direct Selling),
Kepercayaan
Mayer, Davis, dan, Schoorman (1995)
dalam Sukrat, et al. (2015) mengungkapkan
bahwa kepercayaan dalam jual beli online,
melibatkan kepercayaan konsumen pada
penjual yang tidak dikenal, produk atau
layanan yang tidak dapat mereka lihat, sentuh,
atau coba. Kim, Ferrin dan Rao (2009) dalam
Sukrat, et al. (2015) percaya bahwa
kepercayaan dan kepuasan adalah faktor
penting untuk sukses hubungan bisnis dalam
perdagangan elektronik.
Menurut Mayer et al. (1995) dalam Wong
(2017), faktor yang membentuk kepercayaan
seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu :
1) Kemampuan (ability),
Kemampuan mengacu pada bagaimana
transaksi
2) Kebaikan hati (benevolence),
3) Integritas (integrity).
Kualitas Website
Menurut Shahnaz dan Wahyono (2016)
Kualitas website adalah tempat di mana
konsumen dapat memperoleh informasi
dengan mudah, baik informasi mengenai
produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan.
Kualitas website merupakan faktor utama
dalam menjalankan suatu bisnis online.
website yang berkualitas adalah website yang
diakses dengan mudah, menyediakan
informasi yang lengkap, serta memiliki desain
yang menarik.
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Menurut Santoso, Anwar dan Hermawati
(2015), untuk faktor kualitas website dapat di
nilai dari indikator sebagai berikut :
1) Kebergunaan (Usability)
2) Informasi ( Information)
3) Interaksi Layanan (Service Interaction)
Keamanan
Chung dan Shin (2010) berpendapat
bahwa keamanan bertransaksi dalam sistem
belanja online menjadi faktor penting untuk
menarik pelanggan, mengingat keamanan
sebuah situs ritel yang akan berpengaruh pada
kepuasan pelanggan.
Keamanan
sebagai
kemampuan
marketplace dalam melakukan pengontrolan
dan penjagaan keamanan atas transaksi data.
Menurut Raman Arasu dan Viswanathan
(2011), keamanan memiliki indikator sebagai
berikut :
1) Jaminan Keamanan
2) Kerahasiaan data
Reputasi Vendor
Browne, & Chau (2006) dalam
Widiyanto
dan
Prasilowati
(2015)
menyebutkan
bahwa
reputasi
yang
berdasarkan umpan balik dapat menguatkan
sikap seseorang terhadap belanja online.
Penjual yang memiliki track record, umpan
balik yang positif dan testimonial yang baik
diharapkan mampu menguatkan sikap
konsumen untuk melakukan transaksi
pembelian online.
Reputasi perusahaan adalah gabungan
antara empat personal judgment tentang
perusahaan meliputi realibility, credibility,
trustworthiness dan responsibility. Indikator
itu dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut :
1) Keandalan pelayanan (realibility)
2) Kredibilitas (credibility)
3) Kepercayaan (trustworthiness)
4) Tanggung jawab (responsibility)
Kemudahan Transaksi
Davis dalam Rahman dan Dewantara
(2017:3)
mendefinisikan
kemudahan

penggunaan (ease of use) sebagai suatu
tingkatan dimana seseorang percaya bahwa
teknologi dapat dengan mudah dipahami.
Konsep ini mencakup kejelasan tujuan
penggunaan teknologi dan kemudahan
penggunaan sistem sesuai dengan keinginan
pemakai. Jika penggunaan situs ternyata lebih
rumit dibandingkan manfaat yang diperoleh
dari belanja online, maka pembeli
berpotensial akan lebih memilih berbelanja
secara konvensional. Namun jika situs lebih
mudah digunakan dan memberikan manfaat,
pembeli akan menggunakan situs tersebut
untuk berbelanja online (Alwafi dan Magnadi,
2016 :5).
Menurut Romla dan Ratnawati (2018),
pembeli online percaya bahwa situs online
shopping yang mudah pengoperasiannya,
mudah
dipahami,
mudah
dipelajari
merupakan
karakteristik
kemudahan.
Indikator yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1) Mudah untuk dipelajari.
2) Mudah untuk digunakan.
3) Mudah melakukan transaksi.
4) Mudah memperoleh apa yang
diinginkan pengguna.
Minat Beli
Minat
beli
(purchase
intention)
merupakan ketertarikan konsumen terhadap
suatu produk dengan mencari informasi
tambahan (Shahnaz dan Wahyono, 2016).
Menurut Nulufi dan Murwatiningsih (2015)
konsumen yang telah memiliki sikap positif
terhadap suatu produk atau merek, akan
menimbulkan minat pembelian terhadap
produk atau merek tersebut.
Menurut Ferdinand (2006) dalam
Effendy dan Kunto (2013), minat beli dapat
diidentifikasi melalui indikator-indikator
sebagai berikut :
1) Minat transaksional
2) Minat refrensial,
3) Minat preferensial,
4) Minat eksploratif,
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HIPOTESIS
Hipotesis disusun berdasarkan teori dan
kerangka berpikir yang sudah diuraikan
sebelumnya, maka dari teori dan kerangka
berpikir diatas dapat disusun beberapa
hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut :
H1 : Terdapat pengaruh kualitas produk,
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H2 : Terdapat pengaruh harga terhadap minat
beli konsumen online di marketplace
H3 : Terdapat pengaruh promosi terhadap
minat beli konsumen online di
marketplace
H4 : Terdapat pengaruh kepercayaan
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H4 : Terdapat pengaruh kepercayaan
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H5 : Terdapat pengaruh kualitas website
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H6 : Terdapat pengaruh keamanan terhadap
minat beli konsumen online di
marketplace
H7 : Terdapat pengaruh reputasi vendor
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H8 : Terdapat pengaruh kemudahan transaksi
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace
H9 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama
kualitas produk, harga, promosi,
kepercayaan, kualitas website, keamanan,
reputasi vendor dan kemudahan transaksi
terhadap minat beli konsumen online di
marketplace

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif parametrik analisis deskriptif, yaitu
penelitian yang menanyakan hubungan atau
pengaruh dua variabel atau lebih dengan
bermaksud membuat kesimpulan atas
populasi.
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Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah para
konsumen online yang tersebar di Pulau Jawa
dan sekitarnya, terutama para pengguna aktif
media sosial. Obyek penelitian di fokuskan
pada pengumpulan informasi atau respon
konsumen online mengenai faktor yang
menjadi daya tarik bagi konsumen untuk
melakukan pembelian di marketplace.
Populasi dan Sampel
Dalam kaitannya dengan fokus penelitian
yang penulis pilih maka populasi dalam
penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)
dan masyarakat pengguna aktif media sosial.
Karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka teknik sampling yang di gunakan dalam
penelitian ini menggunakan teknik Random
Sampling, dimana pengambilan sampel
dilakukan secara acak (Sugiyono, 2017).
Metode Pengumpulan dan Pengolahan
Data
Metode pengumpulan
data pada
penelitian ini dengan memanfaatkan data
primer yang diperoleh langsung dari
responden berupa respon konsumen dalam
menilai pengalaman berbelanja online yang
pernah dilakukannya di Marketplace.
Pengumpulan data di lakukan dengan
menyebarkan angket (Kuesioner).
Sebelum penyebaran kuesioner kepada
responden yang lebih luas, instrumen
kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan
reliabilitasnya, dengan menggunakan 36
orang responden yang tidak disertakan dalam
analisa data.
Uji
validitas
dilakukan
dengan
menggunakan rumus korelasi Pearson, yang
diolah dengan software Statistical Program
for Society Science (SPSS) V.25. Sebuah
indikator dikatakan valid jika mempunyai
nilai koefisien korelasi ( r ) hitung lebih besar
dari r-tabel. Dalam penelitian ini, dengan
jumlah sampel 36 dan tingkat kesalahan 5%,
diketahui nilai r tabel sebesar 0,329.
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Dalam uji validitas didapatkan hasil
bahwa dari semua butir pernyataan variabel
yang diteliti, hanya butir pernyataan x3.1 dan
x3.8 yang memiliki nilai r-hitung < r-tabel,
sehingga dinyatakan tidak valid. Maka untuk
butir pernyataan yang tidak valid dalam
penelitian ini, digugurkan atau dibuang dari
kuesioner. Sementara untuk uji reliabilitas,
semua variabel yang diteliti memiliki
nilai Cronbach Alpha > 0,600, sehingga
dinyatakan reliabel semua.
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data
dilakukan dengan melakukan pengujian
pengaruh (uji regresi linear berganda) untuk
melihat antara dua variabel atau lebih.
Pengaruh atau regresi memiliki sejumlah
persyaratan dan asumsi agar pengujian
hipotesis dapat memenuhi kaidah statistik
yang benar. Berikut prosedur pemenuhan
syarat uji regresi :
1. Uji Asumsi Klasik
Proses pengujian asumsi klasik dilakukan
bersama dengan proses uji regresi. Terdapat
tiga uji asumsi klasik yang harus dilakukan
terhadap suatu model regresi, yaitu:
a. Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data menggunakan
teknik Kolmogorov-Smirnov.
b. Uji Multikolinieritas
Pendeteksian masalah multikolinearitas
dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai
Variance Inflation Factor (VIF).
c. Uji Heteroskedastisitas
Metode untuk menguji posisi kedastisitas,
dapat digunakan metode Spearman’s Rank
Correlation Test atau Uji Glesjer dengan
bantuan SPSS V.25. (Gani dan Siti Amalia,
2018)
2. Regresi Linear Berganda
Analisis
regresi
linier
berganda
digunakan untuk menguji apakah variabel
independen memiliki pengaruh terhadap
variabel dependen baik secara simultan
maupun parsial.

Analisis regresi linier berganda
dirumuskan sebagai berikut:

dapat

Y= b0 + b1X1 + b1X2 + b1X3 + b1X4 + b1X5 +
b1X6 + b1X7 + b1X8 + e
Keterangan:
Y = Minat beli konsumen online
b0 = Bilangan Konstanta
b1,b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 = Koefisien regresi
X1 = Kualitas produk
X2 = Harga
X3 = Promosi
X4 = Kepercayaan
X5 = Kualitas Website
X6 = Keamanan
X7 = Reputasi Vendor
X8 = Kemudahan Transaksi
e = Epsilon (pengaruh faktor lain)
(Sugiyono, 2017)
Pembentukan model regresi dilanjutkan
dengan pengujian kelayakan model dan
pengujian hipotesis. Pengujian kelayakan
model dan pengujian hipotesis dilakukan
dengan seperangkat alat uji sebagai berikut :
a. Pengujian Kelayakan Model
Pengujian kelayakan model mencakup
dilakukan dengan memeriksa nilai R
(koefisien korelasi), Koefisien Determinasi
dan Uji F.
b. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis pada model regresi
digunakan untuk mengetahui pengaruh
satu variabel independen (X) terhadap
variabel dependen (Y) serta untuk
mengetahui pengaruh variabel independen
secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Untuk pengujian hipotesis ini
digunakan teknik Uji t (t-test) dan Uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden
Data responden yang diterima sebanyak
480. Dari hasil proses tabulasi data dan
pemilihan data, terdapat data error, dimana
responden tidak menjawab lengkap ada
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sebanyak 96 responden. Sehingga sampel
akhir yang terkumpul ada sebanyak 384
responden dengan karakteristik sebagai
berikut :
Tabel 1 Identitas Responden
Karakteristik
Persentase (%)
Jenis Kelamin :
Laki-Laki
20,8
Perempuan
79,2
Usia :
< 17 tahun
0,6
17 -20 tahun
28,4
21-25 tahun
41,4
26 – 30 tahun
11,1
31 – 35 tahun
7
36 – 40 tahun
7,6
>40 tahun
3,6
Pendidikan Terakhir:
SMA/SMK/MA
55,3
Diploma (D1, D2, D3, D4)
18,7
Sarjana (S1)
22
Pascasarjana (S2, S3)
3,8
Tempat Tinggal :
Jakarta
33,3
Bekasi
19,6
Depok
17,1
Bogor
9,9
Tangerang
7,6
Luar Jabodetabek
12,6
Frekuensi Pembelian Per
Bulan :
1 – 2 kali
74,2
3 – 5 kali
18,2
>5 kali
7,5
Sumber : Kuesioner 2019, data diolah

Tabel 2 Marketplace Yang Paling Di
Minati
Nama Marketplace
Shopee
Tokopedia
Lazada
Bukalapak

Persentase Peminat
(%)
70,3
15,8
9,5
4,4

Sumber : Output SPSS V.25

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji normalitas
menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov
diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan data
penelitian berdistribusi normal.
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Output SPSS V.25

Dari Tabel 4 terlihat hasil uji
heteroskedastisitas untuk setiap variabel,
dimana nilai Tolerance untuk masing-masing
variabel > 0,10 dan nilai VIF untuk masingmasing variabel < 10, hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas pada kedelapan variabel
bebas tersebut.
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Kuesioner 2019, data diolah

2. Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan
menggunakan Program SPSS V.25, hasil uji
asumsi klasik dapat di lihat pada tabel berikut:

Sumber : Output SPSS V.25

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan
heteroskedastisitas
bebas
dengan
menghasilkan nilai

Tabel 5, hasil uji
untuk delapan variabel
teknik
Uji
Glesjer
Sig. > 0,05, hal ini dapat
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diartikan bahwa varians dari nilai residual satu
pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap
(bersifat homoskedastisitas) atau dengan kata
lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
3. Uji Regresi Linear Berganda
a. Model Persamaan Regresi
Berdasarkan tabel Coefficients output
SPSS, diketahui hasil sebagai berikut :
Tabel 6 Hasil Uji Coefficients

Berdasarkan Tabel 7 Uji F diatas terlihat
Nilai Sig. dalam uji F sebesar 0.000 < 0.05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi linear yang di estimasi atau
dirumuskan
layak
digunakan
untuk
menjelaskan pengaruh Kualitas Produk,
Harga, Promosi, Kepercayaan, Kualitas
Website, Keamanan, Reputasi Vendor dan
Kemudahan Transaksi terhadap Minat Beli.
2) Uji Koefisien Regresi
Uji koefisen regresi dilakukan dengan
SPSS dengan hasil seperti berikut ini :
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Regresi

Sumber : Output SPSS V.25

Dari output SPSS dengan variabel terikat
Minat Beli tersebut, diketahui memiliki nilai
konstan sebesar 3,849. Maka model regresi
yang dapat dirumuskan adalah :
Y= 3,849 - 0,007X1 + 0,122X2 + 0,003X3 +
0,042X4 + 0,076X5 + 0,112X6 +
0,050X7+ 0,728X8 + e
b. Uji Kelayakan Model
1) Uji Keterandalan Model
Pengujian keterandalan model regresi
atau layak tidaknya suatu model regresi yang
telah dirumuskan menggunakan teknik uji F
atau Goodnes of Fit Test dengan hasil sebagai
berikut :
Tabel 7 Hasil Uji Keterandalan Model Regresi

Sumber : Output SPSS V.25

Dari hasil nilai probabilitas t hitung (Sig.)
untuk variabel Harga, Keamanan dan
Kemudahan Transaksi memiliki nilai Sig. <
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa untuk
variabel Harga, Keamanan dan kemudahan
Transaksi berpengaruh signifikan terhadap
Minat Beli pada taraf keyakinan 95%.
Sementara untuk variabel Kualitas Produk,
Promosi, Kepercayaan, Kualitas Website dan
Reputasi Vendor memiliki nilai Sig. > 0,05,
artinya variabel-variabel tersebut tidak
berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli.
3) Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan output SPSS untuk uji
koefisien determinasi di dapatkan hasil seperti
berikut ini :
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber : Output SPSS V.25
Sumber : Output SPSS V.25
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Dari hasil Uji Koefisien Determinasi (R
Square), diperoleh nilai R Square 0,637.
Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (X)
berpengaruh terhadap variabel terikat (Y)
sebesar 63.7%, sedangkan sisanya sebesar
36.3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar
persamaan regresi ini atau variabel yang tidak
diteliti.
c. Uji Hipotesis
1) Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel X secara sendiri-sendiri
(parsial) terhadap variabel Y. Uji t dilakukan
dengan menggunakan SPSS, dengan hasil
berikut ini :
Tabel 10 Hasil Uji t

Sumber : Output SPSS V.25

Dalam penelitian ini memiliki nilai df =
376, maka nilai t-tabel dengan tingkat
signifikansi 5% adalah sebesar 1,649. Dengan
melihat dari tabel output SPSS tersebut,
terlihat bahwa variabel harga, keamanan dan
kemudahan transaksi memiliki nilai t-hitung >
t-tabel, artinya hipotesis alternatif H2, H6, dan
H8 di terima. Dapat disimpulkan bahwa faktor
Harga,
Keamanan, dan Kemudahan
Transaksi berpengaruh secara parsial terhadap
Minat Beli konsumen online di marketplace
(Y).
Sementara untuk variabel Kualitas
Produk, Promosi, Kepercayaan, Kualitas
Website dan Reputasi Vendor memiliki nilai
t-hitung < t-tabel, artinya hipotesis alternatif
H1, H3, H4, H5 dan H7 di tolak. Dapat
disimpulkan bahwa faktor kualitas produk,
promosi, kepercayaan, kualitas website dan
reputasi vendor tidak berpengaruh secara
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parsial terhadap Minat Beli konsumen online
di marketplace (Y).
2) Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel X secara bersama-sama
(simultan) terhadap variabel Y. Hasil Uji F
terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 11 Hasil Uji F

Sumber : Output SPSS V.25

Dengan nilai df1 = k - 1 = 8 - 1= 7 dan
nilai df2 = n – k - 1 = 384 – 8 – 1 = 375, dengan
taraf signifikansi 5% maka dapat diketahui
nilai F-tabel sebesar 2,034. Dari hasil uji
ANOVA, terdapat nilai F-hitung sebesar
82,138 > F-tabel sebesar 2,034, maka dapat
disimpulkan Hipotesis Alternatif ( H9 )
diterima. Artinya Terdapat pengaruh secara
bersama-sama (simultan) antara kualitas
produk, harga, promosi, kepercayaan, kualitas
website, keamanan, reputasi vendor dan
kemudahan transaksi terhadap minat beli
konsumen online di marketplace.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, ada
beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:
1. Tidak terdapat pengaruh faktor
Kualitas Produk terhadap Minat
Beli. Hal ini menunjukkan
kualitas produk yang di jual di
marketplace tidak selalu baik
sehingga mengurangi minat beli
konsumen untuk berbelanja.
2. Terdapat pengaruh positif faktor
Harga terhadap Minat Beli. Hal
ini mengindikasikan bahwa harga
murah
dan
variatif
yang
ditawarkan oleh penjual di
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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marketplace menjadi daya tarik
bagi konsumen untuk berbelanja.
Tidak terdapat pengaruh faktor
Promosi terhadap Minat Beli.
Hasil ini menunjukkan bahwa
promosi yang dilakukan oleh
marketplace kurang menarik
minat
konsumen
untuk
berbelanja.
Tidak terdapat pengaruh faktor
Kepercayaan
terhadap Minat
Beli. Artinya epercayaan dalam
bentuk
jaminan
kepuasan,
pelayanan dan ketepatan waktu
yang diberikan oleh marketplace
belum menarik minat konsumen.
Tidak terdapat pengaruh faktor
Kualitas Website terhadap Minat
Beli. Artinya kualitas web,
interaksi layanan dan informasi
yang
di
sediakan
oleh
marketplace belum maksimal
menarik
minat
berbelanja
konsumen.
Terdapat
pengaruh
faktor
Keamanan terhadap Minat Beli.
Artinya jaminan keamanan dan
kerahasiaan data konsumen yang
terjaga mampu menarik minat
konsumen untuk berbelanja di
marketplace.
Tidak terdapat pengaruh faktor
Reputasi Vendor terhadap Minat
Beli.
Artinya
pelayanan,
komunikasi, dan janji yang di
berikan penjual atau vendor di
marketplace masih dirasakan
kurang oleh konsumen.
Terdapat
pengaruh
faktor
Kemudahan Transaksi terhadap
Minat Beli. Artinya kemudahan
transaksi
yang
ditawarkan
marketplace
dalam
bentuk
informasi dan instruksi yang jelas
serta proses pemesanan produk
yang mudah dan cepat menjadi
daya tarik bagi konsumen online
untuk berbelanja.

9.

Terdapat
pengaruh
secara
bersama-sama (simultan) antara
kualitas produk, harga, promosi,
kepercayaan, kualitas website,
keamanan, reputasi vendor dan
kemudahan transaksi terhadap
minat beli konsumen online di
marketplace
sebesar
63,7%
sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
10. Marketplace yang paling diminati
oleh konsumen online sebagai
tempat berbelanja adalah Shopee,
karena
memiliki
persentase
pemilih sebanyak 70,3%. Hal ini
dikarenakan Shopee memiliki
harga yang lebih murah dan
variatif, produk yang beraneka
ragam, kemudahan transaksi dan
pelayanan yang baik.
Saran
Penelitian
ini
masih
memiliki
keterbatasan, baik dari segi faktor-faktor yang
dteliti, jumlah responden maupun waktu
penelitian. Oleh karena itu untuk peneliti
selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain
yang belum diteliti dalam penelitian ini
dengan responden yang lebih banyak dan
waktu penelitian yang lebih lama.
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PENGARUH INDEPENDENSI KOMITE AUDIT, AUDIT TENURE DAN
REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2018
Kartika Aprilia Aridi1), Yumniati Agustina2)
ITB Ahmad Dahlan Jakarta
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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of the independence of the audit committee, audit tenure
and auditor's reputation on audit quality in retail trading companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2011-2018. This research is an associative research with quantitative methods. In
this study obtained 7 sample companies that meet the criteria. Data analysis and hypothesis
testing techniques in this study used logistic regression analysis. Nagelkerke R Square test
results of 0.225, which shows that audit quality can be explained by the independence of the
audit committee, audit tenure and auditor's reputation of 22.5%. The independence of the audit
committee obtained a significance value of 1,000, audit tenure obtained a significance value of
0.710 did not affect the audit quality, the auditor's reputation gained a significance value of
0.021 so that it significantly affected the audit quality. The independence of the audit
committee, audit tenure and auditor reputation in the Omnibus Test of Model Coefficients table
obtained a Chi-square value of 9,048 with a significance level of 0.029 <0.05 indicating that
jointly (simultaneously) influences the audit quality.
Keywords: Audit Committee Independence, Audit Tenure and Audit Quality
PENDAHULUAN
Perkembangan
perusahaan
tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
ditahun 2018 menunjukkan pertumbuhan
positif
(www.kompas.com,2018),
dimana perusahaan yang telah terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan lebih
dikenal dengan sebutan perusahaan go
public. Setiap perusahaan go public
diwajibkan untuk menyampaikan laporan
keuangan perusahaan yang telah diaudit
oleh akuntan publik seperti yang telah
diputuskan oleh Direksi PT. Bursa Efek
Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004
Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi.Menurut Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Januari
2017 dalam Priyanti (2018), laporan
keuangan harus memiliki karakteristik
berupa
understandability
(mudah
dipahami),
relevan
(sebenarnya),
reliability (keandalan), dan comparability
(dapat dibandingkan). Namun, untuk
mengukur dan menilai laporan keuangan
telah memenuhi karakteristik yang telah
ditetapkan oleh IAI dibutuhkan pihak
ketiga yang dinilai mampu untuk
melakukan penilaian. Pihak ketiga ialah
auditor
independen,
mereka
bertanggungjawab untuk merencanakan
dan
melakukan
audit
sehingga
memperoleh keyakinan memadai bahwa
laporan keuangan yang telah diaudit
berkualitas dan bebas dari salah saji
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material baik disengaja maupun tidak
disengaja.
Perusahaan ritel atau yang biasa
dikenal dengan perdagangan eceran
dibagi menjadi dua yaitu perusahaan ritel
tradisional dan perusahaan ritel modern.
Perusahaan ritel atau industri ritel
diyakini masih terus tumbuh, dimana
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
pada tahun 2016 sektor ritel memiliki
kontribusi 15,24% terhadap total PDB
dan menyerap tenaga kerja sebesar 22,4
juta atau 31,81% dari tenaga kerja non
pertanian
(www.bisnis.com,2018).
Besarnya potensi industri ritel untuk terus
berkembang harus pula didukung dari
pemerintah dan dari sektor dunia usaha
itu sendiri. Persaingan antar bisnis ritel
dapat
menjadi
hambatan
dalam
mengembangkan sebuah perusahaan.
Salah satu strategi yang dapat diambil
oleh perusahaan ritel yaitu dengan
mempertahankan kualitas dari laporan
keuangan
sehingga
kepercayaan
masyarakat
serta
para
pihak
berkepentingan untuk pengambilan
keputusan tetap terjaga. Namun dalam
praktiknya mempertahankan sebuah
kualitas dari laporan keuangan bukanlah
persoalan yang mudah.
Pada tahun 2014 terjadi kasus
yang melibatkan perusahaan ritel TESCO
dengan KAP PWC yang telah lama
menjalin kerjasama selama 31 tahun,
dimana
TESCO
melakukan
overstatement terhadap laba sebesar 263
Juta Poundsterling lebih besar dari laba
yang seharusnya. Dimana pihak auditor
KAP PWC mengetahui adanya salah saji
pada laba yang disajikan oleh TESCO
tetapi auditor KAP PWC tetap
memberikan
opini
wajar
tanpa
pengecualian. Dengan ini dapat dikatakan
bahwa KAP PWC tidak menjalankan
proses audit seperti yang seharusnya
(www.businessnews.id, 2014).
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas audit baik dari internal auditor

maupun faktor eksternal yang berada
diluar kuasa auditor (Priyanti: 2018).
Penelitian ini akan berfokus pada
pengaruh independensi komite audit,
audit tenure dan reputasi auditor terhadap
kualitas audit.
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian ini adalah (1)
Untuk
menganalisis
pengaruh
independensi komite audit terhadap
kualitas audit pada perusahaan sektor
perdagangan eceran yang terdaftar di
bursa efek indonesia tahun 2011 – 2018.
(2) Untuk menganalisis pengaruh audit
tenure terhadap kualitas audit pada
perusahaan sektor perdagangan eceran
yang terdaftar di bursa efek indonesia
tahun 2011 – 2018. (3) Untuk
menganalisis pengaruh reputasi auditor
terhadap kualitas audit pada perusahaan
sektor perdagangan eceran yang terdaftar
di bursa efek indonesia tahun 2011 –
2018. (4) Untuk menganalisis pengaruh
independensi komite audit, audit tenure
dan reputasi auditor secara bersama-sama
terhadap kualitas audit pada perusahaan
sektor perdagangan eceran yang terdaftar
di bursa efek indonesia tahun 2011 –
2018.
TINJAUAN PUSTAKA
INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Independensi adalah sikap yang
diharapkan dari seorang akuntan publik
ataupun komite audit untuk tidak
mempunyai kepentingan pribadi dalam
pelaksanaan tugasnya. Komite audit
independen yaitu jumlah komite audit
yang
independen
dalam
suatu
perusahaan.
Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
pembentukan dan pedoman pelaksanaan
kerja komite audit dinyatakan bahwa
anggota komite audit diangkat dan
diberhentikan oleh dewan komisaris dan
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komite audit diketuai oleh komisaris
independen. Komite audit paling sedikit
terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan
pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik.
AUDIT TENUR
Menurut Panjaitan (2018) “audit
tenur adalah lamanya masa perikatan
Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam
memberi jasa audit terhadap kilennya.
Hamid (2013) dalam Pertiwi dan Hasan
(2016) berpendapat bahwa dengan masa
perikatan yang singkat dimana saat
auditor
mendapatkan klien baru, membutuhkan
tambahan waktu bagi auditor dalam
memahami klien dan lingkungan
bisnisnya. Masa perikatan yang singkat
mengakibatkan perolehan informasi
berupa data dan bukti-bukti menjadi
terbatas sehingga jika terdapat data yang
salah atau data yang sengaja dihilangkan
oleh manajer sulit ditemukan. Sebaliknya
terkait dengan masa perikatan dalam
jangka waktu yang panjang dapat
menimbulkan hubungan emosional
antara auditor dan klien. Adanya harapan
pemulihan kepercayaan masyarakat,
maka dengan masa perikatan singkat
akan lebih meningkatkan kompetensi dari
akuntan publik untuk menghasilkan
kualitas audit yang dapat diandalkan.
OPINI AUDIT
Menuurt Agoes (2014) Opini
audit adalah pernyataan atau pendapatan
auditor mengenai informasi yang
disajikan dalam
laporan keuangan perusahaan yang
diperiksa oleh auditor tersebut. Menurut
Halim (2018:73) Opini audit merupakan
kesimpulan kewajaran atas informasi
yang telah diaudit. Dikatakan wajar
dibidang auditing apabila bebas dari
keraguan-keraguan dan ketidakjujuran
dan lengkap informasinya.
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REPUTASI AUDITOR
Menurut Panjaitan (2018) Auditor
harus memiliki kualifikasi untuk
memahami kriteria yang digunakan dan
harus kompeten untuk mengetahui jenis
serta jumlah bukti yang akan
dikumpulkan guna mencapai kesimpulan
yang tepat setelah memeriksa bukti itu.
Menurut Choi (2010) dalam Siregar
(2018) Pada umumnya di Indonesia,
auditor dengan pengalaman dan memiliki
kepercayaan publik yang tinggi adalah
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan
Publik Big 4 karena Kantor Akuntan
Publik Big 4 dianggap cenderung
memberikan kualitas audit yang baik.
KUALITAS AUDIT
Menurut Tandiontong (2015: 73)
Kualitas
Audit
(Audit
Quality)
merupakan probabilitas seorang auditor
dalam menemukan dan melaporkan suatu
kekeliruan atau penyelewengan yang
terjadi dalam suatu sistem akuntansi
klien.
Menurut
Pramaswaradana
(2017)
Kualitas audit adalah keahlian yang
dimiliki auditor untuk bisa mendeteksi
dan berani mengungkapkan jika terdapat
kesalahan yang ada pada laporan
keuangan entitas. Sedangkan Menurut
Himawan dan Emarila (2010) kualitas
audit adalah proses pemeriksaan
sistematis sistem mutu yang dilakukan
oleh auditor mutu internal atau eksternal
atau tim audit. Pengertian kualitas audit
tersebut dapat disimpulkan bahwa
seorang
auditor
dituntut
untuk
memberikan
pendapatnya
tentang
kewajaran laporan keuangan yang dibuat
oleh manajemen dalam bentuk laporan
audit
yang
berkualitas
dengan
mempertahankan
berbagai
atribut
kualitas audit.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode dan
pendekatan yang digunakan adalah
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metode asosiatif kuantitatif. Data yang
digunakan adalah annual report (Laporan
Auditor Independen). Metode asosiatif
dalam penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan sebab-akibat dari
variabel yang diteliti yaitu independensi
komite audit, audit tenure dan reputasi
auditor sebagai variabel independen
(variabel yang mempengaruhi) dengan
kualitas audit sebagai variabel dependen
(variabel yang dipengaruhi).
Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini adalah metode
purposive sampling, yaitu metode
pengambilan sampel dengan pemilihan
obyek dengan beberapa kriteria tertentu.
Obyek yang di jadikan sampel pada
penelitian ini ada 7 sampel perusahaan.
Sedangkan
teknik
analisis
data
menggunakan metode analisis regresi
logistik. Peneliti menggunakan analisis
regresi logistik yaitu karena variabel
dependen bersifat dikotomi (kualitas
audit yang baik dan kualitas audit tidak
baik). Analisis regresi logistik bertujuan
untuk menguji apakah probabilitas
terjadinya
variabel
terkait
dapat
diprediksi dengan variabel bebasnya
(Ghozali, 2013:333) . Dalam analisis
regresi logistik ada beberapa analisis
antara lain Uji Kelayakan Model Regresi
(Hosmer and Lemeshow’s Goodness of
Fit), Menilai Keseluruhan Model
(Overall Model Fit), Uji Pseudo R Square
(Nagelkerke R Square), Model Regresi
Logistik Yang Terbentuk, serta pengujian
hipotesis yaitu uji wald dan uji g.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.5 Descriptive Statistics

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.5 diatas,
dapat dijelaskan secara rinci deskripsi
dari variabel independensi komite
audit, audit tenure, dan reputasi
auditor. Independensi komite audit
menunjukkan nilai minimum sebesar
1, nilai maksimum sebesar 1 dengan
rata-rata sebesar 0,99 dengan standar
deviasi
0,045.
Audit
tenure
menunjukkan nilai minimum sebesar
0, nilai maksimum sebesar 1 dengan
rata-rata sebesar 0,62 dengan standar
deviasi 0,489. Serta reputasi auditor
menunjukkan nilai minimum sebesar
0, nilai maksimum sebesar 1 dengan
rata- rata sebesar 0,50 dengan standar
deviasi 0,505. Dan kualitas audit
menunjukkan nilai minimum 0, nilai
maksimum 1 dengan rata-rata sebesar
0,77 dan standar deviasi 0,426.
Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer
and Lemeshow’s Goodness of Fit)
Kelayakan model regresi
dinilai dengan uji Hosmer and
Lemeshow’s Goodness of Fit.
Pengujian ini dilakukan untuk menilai
model yang dipotensikan agar data
cocok atau sesuai dengan model. Jika
nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s
Goodness of Fit lebih besar dari 0,05
berarti HO diterima dan berarti model
dapat diterima dan layak digunakan
untuk penelitian. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:
Tabel 4.9 Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

.002

df

Sig.
2

.999

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat
dilihat bahwa pengujian menunjukkan
nilai signifikansi sebesar 0,999 yaitu
lebih besar dari 0,05 yang berarti HO
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
model dapat diterima dan layak untuk
digunakan dalam penelitian.
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Menilai Keseluruhan Model (Overall
Model Fit)
Dalam menilai keseluruhan
model (Overall Model Fit) yaitu
pengujian
dilakukan
dengan
membandingkan nilai antara -2 Log
Likelihood (-2LL) pada awal dengan nilai
-2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir
untuk mengetahui apakah model fit
dengan data. Apabila terjadi penurunan
likelihood (-2LL) menunjukkan bahwa
model regresi yang lebih baik atau
dengan kata lain model yang
dihipotesiskan fit dengan data. Pengujian
Overall Model Fit dapat dilihat pada tabel
4.10 dan tabel 4.11 berikut ini :
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Tabel 4.11 -2Log Likelihood pada
Blok Akhir

Tabel 4.10 -2Log Likelihood pada
Blok Awal
Iteration Historya,b,c

Iteration
Step 0 1

-2 Log

Coefficients

likelihood
60.846

Constant
1.071

2

60.688

1.192

3

60.687

1.196

4

60.687

1.196

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 60.687
c. Estimation terminated at iteration number 4
because parameter estimates changed by less
than .001.
Sumber : Hasil Output SPSS 23

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.10 dan 4.11
diatas dapat dilihat bahwa nilai -2Log
likelihood pada tabel awal adalah 60.687
sedangkan nilai -2Log likelihood pada
tabel akhir setelah model dimasukkan
konstanta dan variabel bebas adalah
51.640. Penurunan nilai -2Log likelihood
ini menunjukkan model dalam penelitian
regresi ini baik atau dengan kata lain
sudah fit dengan data.
Uji Pseudo R Square (Nagelkerke R
Square)
Besarnya Koefisien Determinasi
pada model regresi logistik ditunjukkan
dengan nilai Nagelkerke R Square pada
model summary. Nagelkerke R Square
merupakan pengujian yang dilakukan
untuk
seberapa
besar
variabel
independen mampu menjelaskan dan
mempengaruhi variabel dependen. Nilai
Nagelkerke R Square bervariasi antara 1

114

JURNAL EKONOMI & BISNIS VOL. 18 NO. 2 HAL: 109-118

dan 0. Semakin mendekati nilai 1 maka
model dianggap semakin goodness of fit,
sementara semakin mendekati nilai 0
maka model semakin tidak goodness of
fit. Berikut hasil nilai Nagelkerke R
Square dapat dilihat pada tabel 4.12 di
bawah ini :
Tabel 4.12 Pseudo R Square
(Nagelkerke R Square)
Model Summary
Cox & Snell
Nagelkerke R
-2 Log
R
Step
1

Likelihood

Square

51.640a

Square

.149

.225

a. Estimation terminated at iteration number 20
because maximum iterations has been reached.
Final solution
cannot be found.
Sumber : Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.12 diatas,
dapat diketahui nilai Nagelkerke R
Square sebesar 0,225 menunjukkan
bahwa variabel dependen yaitu kualitas
audit, dapat dijelaskan oleh variabel
independen yaitu independensi komite
audit, audit tenure, dan reputasi auditor
sebesar 22,5% dan sisanya sebesar 77,5%
(100% - 22,5%) dapat dijelaskan oleh
variabel lain diluar model penelitian.
Model Regresi Logistik Yang
Terbentuk
Tabel 4.13 Variables in the Equation

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Dari tabel diatas, dapat diperoleh
persamaan regresi
logistik yang
terbentuk adalah sebagai berikut :
Ln = KUALITAS = 59,171 – 56,503
IKA – 0,300 TENURE– 1,996 KAP + e
Keterangan :
Kualitas = Kualitas Audit (Variabel
dummy, bila perusahaan
diberikan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian diberi
nilai 1 dan bila perusahaan
mendapatkan Selain Opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian diberi niali
0)
b0
= Konstanta
IKA
= Persentase Komite Audit
independen dalam komite
audit (jumlah komite audit
independen dibagi dengan
total
komite
audit
keseluruhan)
TENURE = Lamanya hubungan auditor
dengan klien (Variabel
dummy, bila perusahaan
diaudit oleh KAP yang
sama selama ≥ 6thn diberi
nilai 1 dan bila perusahaan
diaudit oleh KAP yang
sama selama < 6thn diberi
nilai 0)
KAP
= Reputasi Auditor (Variabel
dummy, bila auditor
termasuk dalam Big 4
diberi nilai 1 dan Non Big
4 diberi nilai 0)
b1
= Koefisien regresi variabel
X1
b2
= Koefisien regresi variabel
X2
b3
= Koefisien regresi variabel
X3
e
= Error
Interpretasi atas persamaan regresi
logistik terbentuk diatas yaitu :
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1. Konstanta 59,171 artinya jika
independensi komite audit (IKA),
audit tenure (TENURE), dan
reputasi auditor (KAP) sebesar 0,
maka probabilitas kualitas audit akan
menurun sebesar 59,171.
2. Koefisien
regresi
variabel
indenpendensi komite audit (IKA)
sebesar -56,503 artinya peningkatan
independensi komite audit sebesar 1
akan mengakibatkan penurunan
probabilitas sebesar 56,503.
3. Koefisien regresi variabel audit
tenure (TENURE) sebesar –0,300
artinya peningkatan audit tenure
sebesar 1 akan mengakibatkan
penurunan probabilitas sebesar
0,300.
4. Koefisien regresi variabel reputasi
auditor (KAP) sebesar -1,996 artinya
peningkatan reputasi auditor sebesar
1 akan mengakibatkan penurunan
probabilitas sebesar 1,996.
Hasil Uji Simultan (Uji-g)

Tabel 4.14 Omnibus Tests of Model
Coefficients
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square Df
Step 1 Step
Block

Sig.

9.048

3

.029

9.048

3

.029

3

.029

Model
9.048
Sumber : Hasil Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.14 di atas
dapat dilihat hasil pengujian Omnibus
Tests of Model Coefficients diperoleh
nilai Chi-square, df, dan Sig.
(Signifikan).
Nilai
Chi-square
diperoleh
sebesar
9,048
dan
signifikansi sebesar 0,029 dimana nilai
signifikansi 0,029 < 0,05, hal ini
menunjukkan bahwa H0 ditolak dan
Ha diterima. Dengan ini berarti
variabel independensi komite audit
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(IKA), audit tenure (TENURE) dan
reputasi auditor (KAP) secara simultan
berpengaruh terhadap variabel kualitas
audit (KUALITAS).
Hasil Uji Parsial (Uji Wald)
Tabel 4.15 Uji Wald

Pengaruh Independensi Komite Audit
Terhadap Kualitas Audit
Berdasarkan tabel 4.15 di atas
dapat
dilihat
bahwa
variabel
independensi komite audit (IKA)
memiliki tingkat signifikansi (α) sebesar
1,000. Nilai 1,000 ≥ 0,05, maka hal ini
menunjukkan bahwa HO1 diterima dan
Ha1 ditolak, artinya besar kecilnya
independensi komite audit tidak
berpengaruh
terhadap
probabilitas
kualitas audit. Hasil penelitian ini pun
konsisten dengan penelitian Ardianingsih
(2013) yang menyatakan bahwa ada
komite audit tidak menjadikan auditor
memberikan audit kepada klien secara
berkualitas. Hal tersebut dikarenakan
pengawasan terhadap kinerja auditor
eksternal yang dilakukan oleh komite
audit di perusahaan belum optimal.
Komite audit biasanya merangkap
sebagai dewan komisaris atau dewan
direksi sehingga benturan kepentingan
sering tidak dapat dihindari.
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Pengaruh Audit Tenure Terhadap
Kualitas Audit
Berdasarkan tabel 4.15 di atas
dapat dilihat bahwa variabel audit tenure
(TENURE) memiliki tingkat signifikansi
(α) sebesar 0,710. Nilai 0,710 ≥ 0,05,
maka hal ini menunjukkan bahwa HO2
diterima dan Ha2 ditolak, artinya besar
kecilnya audit tenure tidak berpengaruh
terhadap probabilitas kualitas audit. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Pertiwi, Amir dan
Hardi (2016) dimana hasil penelitian
menyatakan bahwa variabel masa
perikatan
audit
(tenure)
tidak
berpengaruh terhadap kualitas audit yang
berarti semakin lama Kantor Akuntan
Publik (KAP) mengadakan perikatan
audit kepada kliennya tidak akan
berpengaruh pada hasil kualitas audit.
Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap
Kualitas Audit
Berdasarkan tabel 4.15 di atas
dapat dilihat bahwa variabel reputasi
auditor (KAP) memiliki tingkat
signifikansi (α) sebesar 0,021. Nilai
0,021 < 0,05, maka hal ini
menunjukkan bahwa HO3 ditolak dan
Ha3 diterima, artinya besar kecilnya
reputasi auditor berpengaruh terhadap
probabilitas kualitas audit. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Wahono dan Edi (2014) menyatakan
bahwa reputasi auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit. Hal ini berarti
Kantor Akuntan Publik (KAP)
bereputasi tinggi mempunyai tingkat
independensi dan kompetensi yang
tinggi sehingga mampu menerapkan
standar mutu dan standar audit yang
tinggi sehingga dapat meningkatkan
kualitas audit. Begitupun Menurut
Aswuri (2017) dalam penelitiannya
variabel reputasi auditor berpengaruh
terhadap kualitas audit. Hal ini berarti
semakin perusahaan diaudit oleh KAP

Big 4 maka dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat yang akan
berimbas pada kualitas audit. Dan
menurut Nurhayati dan Sawitri (2015)
dalam penelitiannya menyatakan
bahwa
berpengaruhnya
reputasi
auditor terhadap kualitas audit
dikarenakan reputasi auditor yang
tergabung dalam KAP Big 4 memiliki
kecakapan dan integritas yang cukup
tinggi.
KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menguji
pengaruh independensi komite audit,
audit tenure dan reputasi auditor terhadap
kualitas
audit
pada
perusahaan
perdagangan eceran yang terdaftar di
bursa efek indonesia (BEI) tahun 20112018. Data sampel perusahaan yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak
56 sampel dari 7 perusahaan perdagangan
eceran yang terpilih sebagai sampel.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dan
hasil pengujian yang telah dilakukan
dengan menggunakan uji regresi logistik
serta
pembahasan
pada
bagian
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Hasil uji regresi logistik (logistic
regression) menunjukkan bahwa nilai
signifikansi (α) Independensi Komite
Audit yang dilihat pada tabel ujiwald
sebesar 1,000. Nilai 1,000 lebih besar
dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
independensi komite audit tidak
berpengaruh terhadap kualitas audit
pada perusahaan perdagangan eceran
tahun 2011-2018
2. Hasil uji regresi logistik (logistic
regression) menunjukkan bahwa nilai
signifikansi (α) Audit Tenure yang
dilihat pada tabel uji-wald sebesar
0,710. Nilai 0,710 lebih besar dari
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
audit tenure tidak berpengaruh
terhadap
kualitas
audit
pada
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perusahaan perdagangan eceran tahun
2011-2018.
3. Hasil uji regresi logistik (logistic
regression) menunjukkan bahwa nilai
signifikansi (α) Reputasi Auditor yang
dilihat pada tabel uji-wald sebesar
0,021. Nilai 0,021 lebih kecil dari
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
reputasi auditor berpengaruh terhadap
kualitas audit pada perusahaan
perdagangan eceran tahun 2011-2018.
4. Hasil uji regresi logistik (logistic
regression) pada Omnibus Tests of
Model Coefficients diperoleh nilai
Chi-square, df, dan Sig. (Signifikan).
Nilai Chi-square diperoleh sebesar
9,048 dan signifikansi sebesar 0,029
dimana nilai signifikansi 0,029 lebih
kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan
bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.
Dengan ini berarti independensi
komite audit (IKA), audit tenure
(TENURE) dan reputasi auditor
(KAP)
secara
bersama-sama
(simultan) berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit (KUALITAS).
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KARYAWAN GENERASI MILENIAL PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VI KAYU ARO
Doli Witro1), Luqyana Azmiya Putri2), Vegia Oviensy3)
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Abstrak
Dewasa ini, banyak aspek mengalami perubahan dengan berkembangnya teknologi dan
infomasi di era globalisasi. Sebut saja media sosial yang banyak digunakan oleh populasi
manusia di bumi. Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca T. Hayes, media sosial adalah media
berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan
mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun
tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang
lain. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun
2018 tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa dari penduduk 264 juta
jiwa atau sekitar 64,8 % dari seluruh penduduk Indonesia. Banyak perusahan sudah mulai
menggunakan media sosial dalam hal marketing dan promosi ke khalayak luas. Pihak
perusahaan menugas karyawan yang melek teknologi atau istilah zaman sekarang dikenal
dengan generasi milenial. Generasi milenial dikenal kedekatannya dengan teknologi. Tercatat
penetrasi pengguna internet generasi milenial 79,6%. Perusahaan membutuhkan sumber daya
manusia atau karyawan yang mampu bekerja secara maksimal sehingga dapat mengimbangi
standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitan kualitatif yang
bersifat lapangan (field research). Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yang bersifat deskriptif yakni berupa pemikiran, pendapat dan argumentasi dari
karyawan PT Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro, serta dilengkapi dengan data-data buku,
jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
wawancara. Teknik analisis data yang penulis gunakan analisis domain, analisis taksonomi,
dan analisis komponensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa karyawan generasi milenial PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro mampu memanfaatkan media sosial dalam bekerja,
dengan media sosial produktivitas generasi milenial bisa menjadi meningkat.
Kata Kunci: Karyawan Generasi Milenial, Media Sosial, PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro
PENDAHULUAN
Dewasa ini, segala aspek mengalami
perubahan dengan cepat. Hal ini ditandai
dengan berkembangnya teknologi dan
infomasi di era globalisasi. Pada era ini,
perkembangan informasi bersamaan dengan
berkermbangnya media internet, sebut saja
media sosial yang saat ini banyak digunakan
oleh populasi manusia di bumi. Media sosial
digunakan untuk memperoleh dan mencari
informasi serta menunjukkan eksitensi diri.
Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca T.
Hayes, social media are internet-based,
channels
that
allow
users
to

apportunistically interact and selectively
self-present, either in real time or
asynchronously, with both broad and
narrow audiences who derive value from
user-generated content and the perception
of interactiaon with others (media berbasis
internet yang memungkinkan pengguna
berkesempatan untuk berinteraksi dan
mempresentasikan diri, baik secara seketika
ataupun tertunda, dengan khalayak luas
maupun tidak yang mendorong nilai dari
user-generated content dan persepsi
interaksi dengan orang lain).
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Kemajuan peradaban seperti sekarang
ini, tentu akan membawa dampak kepada
manusia
dalam
mencari
informasi.
Sebagaimana
diketahui
sebelumnya
manusia menggunakan media elektronik
dan media massa seperti tevisi dan surat
kabar, namun kini banyak manusia beranjak
kepada media sosial untuk mencari
informasi yang dapat diperoleh dengan
cepat dan mudah. Berbagai macam aktivitas
manusia di bumi kini mampu dijangkau oleh
media sosial seperti whatsapp, facebook,
twitter, instagram, dan lain sebagainya,
tanpa ada batas ruang, biaya, waktu, maupun
usia yang dapat menghambat proses
komunikasi antara pengguna yang satu
dengan yang lain. Berdasarkan survei
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), pada tahun 2018 tercatat
pengguna internet di Indonesia sebanyak
171,17 juta jiwa dari penduduk 264 juta jiwa
atau sekitar 64,8 % dari seluruh penduduk
Indonesia.
Pengguna media internet tidak hanya
masyarakat umum saja, banyak perusahan
sudah mulai menggunakan media sosial
dalam hal marketing dan promosi ke
khalayak luas. Dalam hal marketing dan
promosi biasanya pihak perusahaan
menugas karyawan yang melek teknologi
atau istilah zaman sekarang dikenal dengan
generasi milenial. Selain itu perusahaan juga
menggunakan
media
sosial
untuk
berkomunikasi, menghubungkan semua
karyawan dalam satu grup dan memudakan
mereka
untuk
berdiskusi
masalah
perusahaan.
PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro merupakan satu-satunya perusahaan teh
di Kabupaten Kerinci. PT ini cukup banyak
merekrut karyawan generasi milenial.
Generasi milenial atau dikenal dengan
generasi Y merupakan generasi dengan
rentang kelahiran antara tahun 1980 sampai
dengan tahun 1995. Generasi milenial
dikenal kedekatannya dengan teknologi.
Tercatat penetrasi pengguna internet
generasi milenial 79,6%.

Tabel 1
Jumlah Karyawan Pabrik Unit Usaha
Kayu Aro PT Perkebunan Nusantara VI
(persero) Wilayah Jambi periode 20142018
Tahun
2014
2015
2016
2017
2018

Jumlah
Karyawan
1284
1248
1239
1266
1248

Sumber : Unit Usaha Kayu Aro PT
Perkebunan Nusantara VI Tahun 2019
Perusahaan membutuhkan sumber
daya manusia atau karyawan yang mampu
bekerja secara maksimal sehingga dapat
mengimbangi standar yang ditetapkan oleh
perusahaan. Sumber daya manusia yang
baik merupakan aset bagi perusahaan untuk
kedepannya. Namun, ketika sumber saya
manusianya tidak baik maka akan memiliki
imbas bagi perusahaan itu sendiri.
Perkembangan gaya hidup dari media sosial
ini memberikan konsekuensi perusahaan
untuk meningkatkan produktivitas dalam
organisasi.
Berdasarkan uraian di atas penulis
tertarik mengkaji lebih lanjut tentang
bagaimana kontribusi media sosial terhadap
karyawan generasi milenial di PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro.
Penulis merasa hal penting untuk dibahas
mengingat pada saat ini dikenal dengan era
revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan
banyaknya aspek kehidupan mengalami
digitalisasi. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana karyawan generasi
milenial PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro bisa memanfaatkan media sosial dalam
bekerja
serta
bisa
meningkatan
produktivitas generasi milenial.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitan
kualitatif yang bersifat lapangan (field
research). Data-data yang dijadikan rujukan
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dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan
yang berkaitan langsung dengan objek
penelitian yaitu karyawan PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro. Jenis data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif yang bersifat deskriptif yakni
berupa
pemikiran,
pendapat
dan
argumentasi dari karyawan PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro, serta dilengkapi
dengan data-data lain seperti teori-teori yang
bersangkutan dengan permasalahan yang
terdapat dalam buku, jurnal, dan artikel.
Selain itu penulis juga menggunakan
metode pengumpulan data observasi dan
wawancara, untuk memudahkan dalam
menggali dan menelaah permasalahan.
Teknik analisis data yang penulis gunakan
antara lain; 1) Analisis domain, yang
biasanya digunakan untuk memperoleh
gambaran atau pengertian yang bersifat
umum dan relatif menyeluruh tentang apa
yang mencakup dalam suatu fokus pokok
permasalahan yang tengah diteliti; 2)
Analisis taksonomi adalah analisis yang
lebih rinci dan mendalam. Pada analisis
taksonomi fokus penelitian yang ditetapkan
pada domain tertentu sangat berguna dalam
upaya mendeskripsikan atau menjelaskan
fenomena yang menjadi sasaran semua
permasalahab penelitian; 3) Analisis
komponensial adalah analisis yang
dilakukan setelah penulis mempunyai cukup
banyak fakta atau informasi dari hasil
observasi dan wawancara yang dilacak
melalui kontras-kontras di antara warga
domain.
Media Sosial dan Karyawan Generasi
Milenial PT Perkebunan Nusantara VI
Kayu Aro
Generasi milenial yaitu generasi yang
tumbuh dalam lingkungan serba digital.
Generasi ini sudah terbiasa dengan
teknologi, suka dengan hal yang instan,
senang dengan game online, rasa penasaran
yang tinggi, rasa ingin tahu dan gandrung
akan media sosial. Dalam menjalani
kehidupannya, generasi milenial selalu
hendak bersinggungan dengan teknologi.
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Sebut saja, smartphone seolah-olah seperti
hal yang tidak bisa dipisahkan dengan
generasi
milenial.
Bahkan
mereka
menganggap bahwa smartphone merupakan
bagian dari diri mereka atau bagian dari
hidup mereka.
Kebanyakan dari generasi milenial
ketergantungan teknologi. Oleh sebab itu,
bisa dikatakan bahwa sebagian besar
generasi milenial telah mengenal media
sosial dan menggunakannya. Generasi
milenial bisa disebut sebagai inovator
karena mereka berusaha, belajar, dan
bekerja di lingkungan yang tengah
melakukan inovasi yang mengandalkan
teknologi dalam menciptakan perubahan di
berbagai lini kehidupan. Dengan kata lain,
media sosial dapat memberikan pengaruh
yang sangat besar terhadap kehidupan sosial
generasi milenial itu sendiri. Media sosial
memberikan dampak serta pengaruh yang
sangat banyak terhadap kehidupan generasi
milenial diantaranya adalah sebagai media
untuk berkomunikasi.
Namun keberadaan media sosial juga
memberikan dampak negatif, misalnya
kecanduan, ketergantungan dan bahkan
media sosial dijadikan sebagai tempat ajang
penipuan. Pada saat ini penggunaan media
sosial tidak lagi melihat tempat maupun
waktu, melalui smartphone kapan dan di
mana saja media sosial dapat digunakan
termasuk di tempat kerja sekalipun. Seperti
yang dilakukan oleh karyawan PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro.
Karyawan generasi milenial PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro bisa dikatakan
cukup menguasai teknologi. Tingkat
keseringan penggunaan teknologi yang
berupa media sosial pada karyawan generasi
milenial PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro dapat dilihat berdasarkan jenis media
sosial yang digunakaan dan frekuensi
penggunaannya.
Pertama, Karyawan generasi milenial
PT Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
menggunakan media sosial whatsapp cukup
sering dibandingkan dengan media sosial
lainnya seperti facebook, instagram dan
lain-lain. Sedangkan untuk media sosial lain
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seperti facebook, instagram dan lain
sebagainya, penggunaannya tidak terlalu
sering karena karyawan PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro tidak terlalu
memiliki waktu luang yang cukup untuk
mengakses media sosial tersebut.
Kedua,
frekuensi
merupakan
banyaknya sesuatu yang terjadi setiap detik.
“Frekuensi penggunaan media sosial oleh
karyawan generasi milenial PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro, lebih dari 20 kali
sehari dalam mengakses sosial media
khusunya whatsapp. Sementara media sosial
yang lain seperti facebook, instagram dan
lain sebagainya, kurang dari 20 kali diakses
oleh karyawan generasi milenial PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro.
Karyawan generasi milenial menggunakan
whatsapp untuk berbagi berbagi dokumen
sesama karyawan. Selain itu whatsapp juga
dianggap mudah dalam penggunaannya,
tidak ribet, dan instan.
Gambaran
Kerja
Karyawan
PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
1. Disiplin Kerja Karyawan
PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro menetapkan bahwa “terdapat dua
shift untuk jadwal kerja karyawan yaitu
shift malam dan shift siang. Karyawan
yang bekerja pada shift siang akan
bekerja selama tujuh jam, dimulai pada
pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00
WIB dengan jam istirahat pada pukul
12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB”.
Begitupun dengan jadwal kerja pada shift
malam. Para karyawan bekerja selama
tujuh jam, dimulai pada pukul 19.00 WIB
hingga 04.00 WIB dengan dua jam waktu
istirahat pada pukul 00.00 WIB hingga
02.00 WIB.
2. Semangat Kerja Karyawan
Karyawan
generasi
milenial
memiliki semangat yang stabil dalam
bekerja. Hal ini didukung dengan sikap
para karyawan PT Perkebunan Nusantara
VI Kayu Aro yang selalu mematuhi
peraturan perusahaan yang berlaku.
Sejauh ini, karyawan yang melakukan

pelanggaran ketika bekerja di PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
sangat jarang. Biarpun tidak dapat
dihindari bahwa suatu waktu akan terjadi
beberapa kendala dalam semangat kerja
karyawan. Seperti timbulnya kejenuhan
dalam bekerja sehingga mengakibatkan
menurunnya semangat kerja karyawan.
Namun dari pihak PT Perkebunan
Nusantara
VI
tetap
berusaha
mengapresiasi kinerja karyawan PT
seperti memberikan reward pada
karyawan yang telah bekerja dengan
tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
3. Hasil Kerja Karyawan
Karyawan generasi milenial PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro telah
memenuhi standar yang berlaku.
Karyawan generasi milenial mampu
bekerja secara konsisten serta dapat
bertanggung jawab terhadap pekerjaan
yang telah diberikan. Para karyawan
generasi milenial PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro telah mengetahui
dan memahami tugas yang diberikan
selama bekerja di PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro. Mereka mampu
menyelesaikan tugas dengan maksimal.
Sehingga dapat dikatakan produktivitas
kinerja Karyawan PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro telah konsisten.
Kontribusi Media Sosial Terhadap
Karyawan PT Perkebunan Nusantara VI
Kayu Aro
Media sosial di era globalisasi sangat
banyak diminati dan merupakan sesuatu
yang sangat banyak memberi manfaat,
mulai dari memudahkan berkomunikasi
bahkan memudahkan untuk mengakses
informasi secara akurat dengan waktu yang
efisien. Setiap aktivitas manusia di seluruh
dunia mampu dijangkau melalui media
sosial seperti whatsapp, twitter, instagram,
facebook, dan lain sebagainya.
Media sosial dapat menghubungkan
manusia dengan jarak sangat jauh dan
menghilang batasan manusia agar tetap
terhubung satu sama lain. Manusia dapat
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berkomunikasi menggunakan media sosial
dimanapun dan kapanpun dengan tidak
mengenal tempat dan waktu serta siang dan
malam.
Berkomunikasi merupakan syarat
utama bagi seseorang untuk mencapai
tujuan yang dia inginkan. Dengan
berkomunikasi, seseorang dapat melakukan
interaksi tanpa batas, tidak terikat pada
panjang dan pendeknya eksistensi bagi ia
yang sedang dan ingin saling bertukar
pikiran, informasi dan semacamnya. Seiring
berjalalannya waktu, dinamika dalam
berkomunikasi ikut mewarnai hiruk pikuk
dunia, teknologi dan informasi semakin
berinovasi begitu cepat dan super canggih.
Dengan kecanggihan alat elektronik di
masa sekarang, bukan lagi hal yang tidak
mungkin untuk dunia berada dalam
genggaman, melalui smartphone setiap
orang akan lebih mudah untuk mengakses
media sosial tanpa mengenal dimana dan
kapan, termasuk mengakses media sosial di
tempat kerja sekalipun. Walaupun dengan
begitu banyak manfaat dan kemudahan yang
disajikan oleh media sosial. Namun, tetap
saja media sosial memberikan dampat
negatif seperti kecanduan gadget.
Pada PT Perkebunan Nusantara VI
Kayu Aro ditemukan fakta bahwa
penggunaan media sosial oleh karyawan
generasi
milenial
memang
sangat
berpengaruh terhadap produktivitas kerja,

Kontribusi
Media Sosial
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namun di PT Perkebunan Nusantara VI
Kayu Aro karyawan yang bekerja mampu
mengendalikan media sosial secara efisien
dan efektif sehingga pekerjaan dan tanggung
jawab yang diberikan kepada karyawan bisa
terselesaikan dengan cepat tanpa adanya
gangguan dari media sosial.
Bahkan
dalam
menghadapi
dahsyatnya perubahan revolusi industri 4.0,
terutama yang disebabkan oleh teknologi
digital, khususnya ponsel atau gadget yang
digunakan oleh milyaran manusia di dunia.
Dengan kecanggihan ini orang dapat belajar,
berbagi, berkomunikasi bahkan berbisnis
online. Dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi, karyawan generasi milenial di PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
menggunakan media sosial sebagai tempat
berkomunikasi dan mengirimkan informasi
serta data dan file yang penting melalui grup
whatsapp.
Dengan demikian artinya penggunaan
media sosial pada karyawan generasi
milenial di PT Perkebunan Nusantara VI
Kayu Aro sangat menjunjung produktivitas
kerja sehingga jam kerja bagi karyawan
menjadi sangat efisien dan efektif yang pada
akhirnya akan menghasilkan output sesuai
yang di inginkan. Selain itu, penggunaan
media sosial juga dijadikan sebagai sarana
pemasaran dan pengenalan produk-produk
dari PT Perkebunan Nusantara VI Kayu
Aro.

Karyawan PTPN
VI Kayu Aro
menggunakan
media sosial
dengan
seperlunya dan
tidak
mengganggu
pekerjaan (*)

Penggunaan
media sosial
dapat
meningkatkan
produktivitas
karyawan PTPN
VI Kayu Aro
karena dapat
membantu
pekerjaan agar
lebih efisien (*)

Gambar 1
Kontribusi Media Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro
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Penutup
Karyawan generasi milenial PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
mampu bekerja secara konsisten serta
dapat bertanggung jawab atas tugas kerja
yang telah ditetapkan. Produktivitas kerja
karyawan milenial dapat dikatakan telah
memenuhi
standar
dan
stabil.
Penggunaan media sosial memiliki
kontribusi yang signifikan terhadap
produktivitas kerja karyawan milenial.
Oleh karena itu, dalam pengembangan
suatu perusahaan harus didukung dengan
sumber daya manusia yang tepat. Dalam
hal ini, generasi milenial merupakan
salah satu kriteria sumber daya manusia
yang tepat. Namun, pemanfaatan
teknologi juga merupakan hal yang tepat
untuk dikembangkan dalam suatu usaha,
mengingat banyaknya keunggulan dari
dunia internet seperti media sosial yang
cocok digunakan sebagai digital
marketing dan sebagainya. Dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi,
karyawan generasi milenial di PT
Perkebunan Nusantara VI Kayu Aro
menggunakan media sosial sebagai
tempat berkomunikasi dan mengirimkan
informasi serta data dan file yang penting
melalui media sosial. Dengan demikian
penggunaan media sosial pada karyawan
generasi milenial di PT Perkebunan
Nusantara VI Kayu Aro sangat
menjunjung produktivitas kerja sehingga
jam kerja bagi karyawan menjadi sangat
efisien dan efektif dan pada akhirnya
akan menghasilkan output sesuai yang
diinginkan.
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ABSTRAK
Bank Indonesia mencanangkan program bernama Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
agar masyarakat Indonesia menjadi Less Cash Society (LCS). Tercatat pada Bank Indonesia
per 4 maret 2019 terdapat 37 lembaga penerbit e-money diantaranya 11 lembaga perbankan
dan 26 lembaga financial technology (fintech). Produk e-money sendiri terbagi menjadi dua
yaitu kartu prabayar (pre-paid-card) yang berbasis chip berbentuk kartu dan e-wallet yang
berbasis server berbentuk aplikasi.
Bank mandiri sebagai bank pemerintah memiliki produk e-money yaitu LinkAja yang
dulunya bernama E-cash sebagai e-wallet. Di lain pihak perusahaan fintech juga memiliki
peningkatan yang pesat dengan produk e-wallet, salah satunya yaitu Gopay. Hal ini memaksa
sektor bisnis perbankan untuk mempunyai solusi agar lebih berinovasi jika ingin bersaing
dengan baik terhadap produk yang dikeluarkan oleh fintech.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik promosi, persepsi
kemudahan, persepsi manfaat, persepsi keamanan terhadap minat penggunaan e-wallet yaitu
Gopay dan LinkAja. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang di kuantitatifkan menggunakan skala Likert. Kriteria sampel yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan pengguna aplikasi Gopay atau LinkAja, berdomisili di
Jabodetabek, responden menggunakan aplikasi tersebut lebih dari tiga bulan dan berusia
diatas 15 tahun.
Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi penggiat usaha
ekonomi digital dan mampu memberikan saran perbaikan untuk para pembuat kebijakan
terkait aturan main dalam bisnis e-wallet di masa yang akan datang
Kata kunci: E-wallet, Gopay, LinkAja, Minat Penggunaan, Skala Likert
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi
membawa
perubahan
pada
sistem
pembayaran. Salah satu inovasi tersebut adalah
munculnya alat pembayaran elektronik yang
menggunakan perkembangan teknologi saat
ini. Bank Indonesia selaku bank sentral
Indonesia mengeluarkan kebijakan sistem
pembayaran melalui alat pembayaran
elektronik atau dikenal dengan uang elektronik
(E-Money) pada tahun 2009.
Pada tahun 2014, Bank Indonesia
mencanangkan program bernama Gerakan
Nasional Non Tunai (GNNT) agar
masyarakat Indonesia menjadi Less Cash
Society (LCS). Hal ini dikarenakan
penggunaan uang kartal pada masyarakat
memiliki kendala dalam hal efisiensi. Selain
itu sistem pembayaran tunai juga memiliki
resiko berupa pencurian dan peredaran uang
palsu.
Menurut Latumaerissa (2017) kebijakan
pada tahun 2009 merupakan kelanjutan dari
tahun sebelumnya yang mengacu pada tiga
pilar, yaitu : meningkatkan pengedaran uang
yang aman, handal, dan efisien, kemudian
meningkatkan layanan kas prima, serta
meningkatkan kualitas barang. Tercatat pada
Bank Indonesia per 4 maret 2019 terdapat 37
lembaga penerbit e-money diantaranya 11
lembaga perbankan dan 26 lembaga selain
perbankan atau perusahaan fintech. Produk emoney sendiri terbagi menjadi dua yaitu kartu
prabayar (pre-paid-card) yang berbasis chip
berbentuk kartu dan e-wallet yang berbasis
server berbentuk aplikasi.
Bank mandiri, sebagai salah satu bank
pemerintah
merupakan bank perintis
penggunaan e-money pertama di Indonesia
pada tahun 2009, bekerja sama dengan
beberapa perusahaan salah satunya PT Jasa
Marga Tbk menggunakan kartu elektronik
untuk membayar biaya masuk jalan tol di
sebagian daerah di Indonesia. Di tahun 2013,
Bank Mandiri meluncurkan produk e-walletnya yaitu bernama e-cash. Pada bulan Maret
tahun 2019, semua produk e-wallet terbitan
pemerintah bersinergi menyatukan produknya
dalam satu aplikasi bernama LinkAja. Sampai
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Juni 2018, Bank Mandiri mencatat
pengguna e-cash sudah mencapai 4,9 juta,
dengan jumlah transaksi mencapai 2,49 juta
(Kontan, 2018).
Perusahaan penerbit e-wallet lainnya
dipihak swasta yaitu fintech menghadirkan
proses transaksi keuangan yang lebih praktis
dan modern. Saat ini fintech berhubungan
dengan
perusahaan-perusahaan
yang
menggunakan teknologi inovatif modern
untuk membentuk penyediaan jasa keuangan
yang dapat memudahkan masyarakat dalam
bertransaksi. Di Indonesia penggunaan produk
keluaran fintech antara lain yaitu Gopay dan
OVO yang penggunaannya sedang banyak
diminati oleh masyarakat luas khususnya di
Indonesia.
Dengan melihat fenomena pertumbuhan
produk e-wallet yang semakin pesat, tidak
dapat dipungkiri adanya kendala-kendala yang
terdapat pada penggunaan produk tersebut
yang akan dapat berdampak pada minat
penggunaan. Terlebih lagi telah banyak
bermunculannya produk-produk sejenis dari
beberapa perusahaan pesaing lainnya. Hal ini
menarik penulis yang memiliki background
keilmuan di bidang keuangan dan perbankan,
untuk meneliti lebih lanjut seberapa besar
pengaruh daya tarik promosi, persepsi
kemudahan, persepsi keamanan, persepsi
manfaat terhadap minat penggunaan e-wallet.
Studi kasus produk e-wallet pada Gopay dan
LinkAja di wilayah Jabodetabek.
Pertimbangan pemilihan objek penelitian
pada Gopay, karena produk ini memiliki
segmen pengguna terbanyak untuk saat ini.
Sedangkan pemilihan produk LinkAja dari
sinergi BUMN yang memiliki citra baik di
mata masyarakat luas, karena diharapkan
adanya jaminan dari pemerintah.
Diharapkan hasil penelitian ini akan
memberikan gambaran sehingga berkontribusi
bagi penggiat usaha ekonomi digital maupun
pengguna langsung pada khususnya. Secara
umum pula mampu memberikan
saran
perbaikan untuk para pembuat kebijakan
dalam hal ini pemerintah terkait aturan main
dalam bisnis e-wallet di masa yang akan
datang.
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Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan
pemaparan
permasalahan
penelitian maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana pengaruh daya tarik promosi,
persepsi kemudahan, persepsi manfaat,
persepsi
keamanan
masing-masing
terhadap minat penggunaan produk ewallet?
2. Bagaimana pengaruh daya tarik promosi,
persepsi kemudahan, persepsi manfaat,
persepsi keamanan secara bersamaan
terhadap minat penggunaan produk ewallet?

1.3 Tujuan
Merujuk
pada
permasalahan
dan
pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Untuk menilai pengaruh daya tarik
promosi, persepsi kemudahan, persepsi
manfaat, persepsi keamanan masingmasing terhadap minat penggunaan produk
e-wallet.
2. Untuk menilai pengaruh daya tarik
promosi, persepsi kemudahan, persepsi
manfaat, persepsi keamanan secara
bersamaan terhadap minat penggunaan
produk e-wallet.
TINJAUAN PUSTAKA

Alat Pembayaran Tunai
Alat pembayaran tunai yaitu alat yang
dipakai untuk membeli suatu barang atau jasa
yang berupa uang secara tunai. Alat
pembayaran tunai di Indonesia adalah
Rupiah. Alat pembayaran tunai lebih banyak
memakai uang kartal (uang kertas dan logam).
Menurut Latumaerissa (2017) uang kertas
pertama yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia adalah uang kertas bertanda tahun
1952 dalam tujuh pecahan.
Sejalan
dengan
perkembangan
perekonomian di Indonesia, penyediaan uang
kartal
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat dalam transaksi tunai cenderung
semakin meningkat, sebagaimana tercermin
dari peningkatan uang kartal yang diedarkan.
Alat Pembayaran Nontunai
Alat pembayaran nontunai adalah alat
pembayaran yang digunakan untuk membeli
barang atau jasa berupa uang yang tidak

dibayarkan
secara
tunai.
Dengan
perkembangan teknologi yang semakin
canggih, kini telah dikenal electronic money
(e-money) atau uang elektronik. Bahkan
penggunaan uang elektronik ini semakin
meningkat melalui program Gerakan
Nasional Non Tunai (GNNT) atau yang
dikenal sebagai Less Cash Society yang
dicanangkan oleh Bank Indonesia.
Financial Technology (Fintech)

Financial
Technology
(fintech)
merupakan perpaduan antara teknologi dan
fitur keuangan atau dapat juga diartikan
inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan
teknologi modern. Tipe-tipe Financial
Technology (fintech) yaitu :
1.
Sistem pembayaran melalui pihak
ketiga (Third-party payment systems)
2.
Peer-to-Peer
(P2P)
Lending
merupakan suatu platform mempertemukan
antara pihak pemberi dana dengan peminjam
dana.
3.
Crowdfunding
merupakan
penghimpunan dana dari masyarakat dan
akan disalurkan antara lain untuk kegiatan
social ataupun proyek-proyek lain.
Aplikasi LinkAja

Perubahan nama produk E-cash menjadi
LinkAja adalah produk teknologi finansial
buah sinergi perusahaan kebanggaan bangsa
Indonesia, yaitu HIMBARA (Himpunan Bank
Milik Negara – Bank Mandiri, BRI, BNI,
BTN), Telkomsel (T-cash), dan Pertamina.
Demi menghadirkan layanan transaksi digital
yang lebih baik dan lengkap bagi masyarakat,
Mandiri e-cash disatukan menjadi layanan
LinkAja. Pengguna mandiri e-cash dapat
menikmati layanan LinkAja mulai tanggal 21
Februari 2019 dengan melakukan download
dan daftar via Play Store di Android) atau App
Store di iOS (www.bankmandiri.co.id).
LinkAja merupakan platform yang
dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara (yang
sebelumnya mengelola Tcash).. LinkAja
menghadirkan layanan holistik dengan
beragam fitur pembayaran seperti pembayaran
tagihan (listrik, PDAM, BPJS, internet);
transaksi di merchant seperti Pertamina,
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pembayaran moda transportasi,
pembelian secara daring.

hingga

Aplikasi Gopay

Gojek tidak ingin berhenti hanya
sebagai perusahaan transportasi berbasis darin
g, namun bertransformasi sebagai sebuah
perusahaan financial
technology (fintech)
melalui peluncuran platform pembayaran
nontunai yaitu Gopay. Fitur-fitur yang terdapat
di dalam aplikasi Gojek memungkinkan
seseorang mendapatkan kemudahan transaksi
dalam satu aplikasi dengan harga yang lebih
murah menggunakan
Konsep Minat Penggunaan

Kotler dan Keller (2009) menjelaskan
bahwa perilaku konsumen akan menentukan
proses pengambilan keputusan dalam
menggunakan suatu produk. Ada beberapa
faktor yang Mempengaruhi Minat antara lain :
a. Perbedaan Pekerjaan
b. Perbedaan sosial ekonomi
c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya
d. Perbedaan jenis kelamin
e. Perbedaan usia
Daya Tarik Promosi

Menurut Sunyoto (2012: 154) promosi
merupakan salah satu variabel dalam bauran
pemasaran yang sangat penting dilaksanakan
oleh perusahaan dalam memasarkan produk.
Faktor yang mempengaruhi promosi
dalam memasarkan suatu produk dengan
menggunakan keempat kombinasi bauran
promosi diatas, banyak kendala yang dihadapi
oleh perusahaan. Dengan kendala yang
kompleks itu menjadikan pemilihan strategi
promosi juga berbeda beda berdasarkan
kondisi yang dihadapi saat itu dan banyak
faktor yang mempengaruhi penerapan bauran
promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
promosi yaitu sifat pasar, sifat produk, daur
hidup produk, dana yang tersedia.
Persepsi Kemudahan
Pengukuran kemudahan penggunaan
dalam penelitian ini menurut Davis (1989) dan
Venkatesh dan Davis (2000) dengan indikator-
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indikator antara lain interaksi individu dengan
sistem jelas, interaksi individu dengan sistem
mudah dimengerti, mudah mengoperasikan
sistem sesuai dengan apa yang ingin individu
kerjakan, mudah untuk dipelajari, tidak
membutuhkan banyak usaha, dan sistem
mudah digunakan.
Persepsi Manfaat

Peningkatan kinerja pengguna yang
secara langsung atau tidak langsung akan
menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari
segi fisik maupun nonfisik, seperti hasil
pekerjaan yang diperoleh lebih cepat dan lebih
memuaskan dibandingkan dengan tidak
menggunakan teknologi tersebut. Namun
sebaliknya, jika seseorang percaya suatu
teknologi tersebut kurang berguna baginya
maka dia tidak akan menggunakannya.
Menurut Davis (1989) variabel manfaat diukur
melalui enam indikator yaitu mempercepat
pekerjaan,
meningkatkan
kinerja,
meningkatkan produktivitas, efektivitas,
mempermudah pekerjaan, dan bermanfaat.
Persepsi Keamanan

Alat pembayaran nontunai seperti uang
elektronik tentunya memiliki risiko keamanan.
Risiko keamanan pada penggunaan uang
elektronik dapat berupa pencurian, duplikat
dari kartu asli, perubahan data atau aplikasi
yang pada kartu asli, dan sebagainya.
Keamanan diukur melalui tiga dimensi
menurut Damghanian et al. (2016) yaitu credit,
reliability, dan privacy. Credit merujuk pada
akurasi layanan dan ketepatan waktu layanan,
reliability merujuk pada keamanan saldo saat
bertransaksi dan keamanan uang yang
tersimpan, sementara privacy merujuk pada
tidak khawatir memberikan informasi dan
kepercayaan informasi dilindungi.
Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ini merupakan
hasil dari kajian pustaka yang telah dijabarkan
dan penelitian-penelitian terdahulu, dimana
menurut Susilo , Ariyanti, dan Sumrahadi
(2017), Ramadhan, Prasetyo, Irviana (2016),
Andriyan, Rahmawati (2016), dan Wibowo,
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Rosmauli, Suhud (2015) yang membuktikan
bahwa kemudahan berpengaruh positif
signifikan terhadap penggunaan.
Penelitian Susilo , Ariyanti, dan
Sumrahadi (2017), membuktikan bahwa daya
tarik promosi berpengaruh positif signifikan
terhadap penggunaan. Kemudian penelitian
Susilo , Ariyanti, Sumrahadi (2017), Andriyan,
Rahmawati (2016), Wibowo, Rosmauli, Suhud
(2015), membuktikan bahwa manfaat
berpengaruh positif signifikan terhadap minat
menggunakan.
Serta
penelitian
dari
Ramadhan,
Prasetyo,
Irviana
(2016),
membuktikan keamanan berpengaruh positif
signifikan terhadap penggunaan. Oleh karena
itu, kerangka pemikiran yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2019
Hipotesis
Berdasarkan pada kajian teori dan
kerangka berpikir yang ada, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
a. Hipotesis antara Daya Tarik Promosi
dan Minat Penggunaan e-wallet
Ha:
Terdapat pengaruh antara Daya
Tarik Promosi dan Minat
Penggunaan e-wallet
Ho:
Tidak terdapat pengaruh antara
Daya Tarik Promosi dan Minat
Penggunaan e-wallet
b. Hipotesis antara Persepsi Kemudahan
dan Minat Penggunaan e-wallet
Ha:
Terdapat
pengaruh
antara
Persepsi Kemudahan dan Minat
Penggunaan e-wallet
Ho:
Tidak terdapat pengaruh antara
Persepsi Kemudahan dan Minat
Penggunaan e-wallet

c.

Hipotesis antara Persepsi Manfaat dan
Minat Penggunaan e-wallet
Ha:
Terdapat
pengaruh
antara
Persepsi Manfaat dan Minat
Penggunaan e-wallet
Ho:
Tidak terdapat pengaruh antara
Persepsi Manfaat dan Minat
Penggunaan e-wallet
d. Hipotesis antara Persepsi Keamanan
dan Minat Penggunaan e-wallet
Ha:
Terdapat
pengaruh
antara
Persepsi Keamanan dan Minat
Penggunaan e-wallet
Ho:
Tidak terdapat pengaruh antara
Persepsi Keamanan dan Minat
Penggunaan e-wallet
e. Hipotesis antara Daya tarik promosi,
Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat,
Persepsi Keamanan dan Minat Penggunaan
e-wallet
Ha:
Terdapat pengaruh antara Daya
tarik
promosi,
Persepsi
Kemudahan, Persepsi Manfaat,
Persepsi Keamanan dan Minat
Penggunaan e-wallet
Ho:
Tidak terdapat pengaruh antara
Daya tarik promosi, Persepsi
Kemudahan, Persepsi Manfaat,
Persepsi Keamanan dan Minat
Penggunaan e-wallet
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Daya Tarik Promosi terhadap
Minat Penggunaan E-wallet Gopay dan
LinkAja
Berdasarkan hasil analisis regresi
variabel Koefisien regresi variabel untuk
variabel daya tarik promosi (X1) sebesar 0,160
dan memiliki arah yang positif terhadap
penggunaan e-wallet (Y). Artinya, jika terjadi
kenaikan 1 satuan variabel daya tarik promosi
(X1) maka minat penggunaan e-wallet (Y)
akan meningkat sebesar 0,160 dengan asumsi
variabel lainnya konstan. Semakin tinggi daya
tarik promosi maka semakin tinggi pula minat
penggunaan e-wallet.
Sementara, untuk hasil uji t diketahui
bahwa nilai thitung sebesar 2,130 dimana nilai
tersebut lebih besar dari ttabel yaitu 1,967.
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Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh
adalah sebesar 0,034 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
bahwa H1 diterima. Artinya, daya tarik
promosi berpengaruh secara parsial terhadap
minat penggunaan e-wallet produk Gopay dan
LinkAja di wilayah Jabodetabek.
Hal ini diduga karena responden pada
penelitian ini telah merasakan beberapa
promosi yang ditawarkan oleh Gopay dan
LinkAja sebagai salah satu metode
pembayaran pembelanjaan barang serta
pembayaran jasa di fitur aplikasi tersebut. Hal
ini tercermin dari indeks capaian rata-rata
variabel daya tarik promosi yang mencapai
83,30%. Metode pembayaran melalui aplikasi
Gopay dan LinkAja dinilai menawarkan lebih
banyak
promosi
dibanding
metode
pembayaran aplikasi lainnya. Berbagai
promosi Gopay dan LinkAja yang ada telah
memberikan daya tarik seperti promosi
Gopay/LinkAja yang sering dijumpai dengan
menjadi sponsor acara tertentu dan
Gopay/LinkAja telah menayangkan iklannya
di berbagai media secara rutin
Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Susilo ,
Ariyanti,
dan
Sumrahadi
(2017),
membuktikan bahwa daya tarik promosi
berpengaruh positif signifikan terhadap minat
penggunaan e-wallet.
Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap
Minat Penggunaan E-wallet Gopay dan
LinkAja
Berdasarkan hasil analisis regresi
variabel persepsi kemudahan menunjukan
Koefisien regresi variabel untuk variabel
persepsi kemudahan (X2) sebesar -0,036 dan
memiliki arah yang negatif terhadap minat
penggunaan e-wallet (Y). Artinya, jika terjadi
kenaikan 1 satuan variabel persepsi
kemudahan (X2) maka minat penggunaan ewallet (Y) akan turun sebesar 0,036 dengan
asumsi variabel lainnya konstan. Semakin
tinggi persepsi kemudahan maka sebaliknya
minat penggunaan e-wallet akan turun.
Sementara, untuk hasil uji t diketahui
bahwa nilai thitung berdasarkan hasil
perhitungan menunjukan nilai thitung sebesar -
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0,389 dimana nilai tersebut kurang dari ttabel
yaitu 1,967. Selanjutnya, nilai signifikansi
yang diperoleh adalah sebesar 0,698 dimana
nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa H2 ditolak. Artinya,
persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara
parsial terhadap minat penggunaan e-wallet
produk Gopay dan LinkAja.
Hal ini diduga karena responden pada
penelitian ini belum merasakan beberapa
kemudahan yang ditawarkan oleh Gopay dan
LinkAja sebagai salah satu metode
pembayaran pembelanjaan barang serta
pembayaran jasa di fitur aplikasi tersebut.
Gopay dan LinkAja dinilai memiliki sistem
prosedur pembayaran dengan Gopay/LinkAja
di merchant yang tidak mudah untuk dipelajari
dan dipahami, proses pembayaran dengan
Gopay/LinkAja di merchant terkadang tidak
mudah untuk digunakan, dan juga tampilan
Gopay/LinkAja
tidak
mudah
untuk
dioperasikan sesuai dengan keinginan
pengguna, sehingga tidak menghemat waktu
dan tenaga pengguna.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan
beberapa penelitian terdahulu. Di dalam
penelitian oleh Susilo , Ariyanti, dan
Sumrahadi
(2017), Ramadhan, Prasetyo,
Irviana (2016), Andriyan, Rahmawati (2016),
dan Wibowo, Rosmauli, Suhud (2015) yang
membuktikan bahwa kemudahan berpengaruh
positif signifikan terhadap minat penggunaan
e-wallet.
Menurut peneliti, perbedaan hasil
penelitian ini disebabkan karena responden
terkadang menemukan kendala dalam
penggunaan Gopay dan LinkAja. Seperti
contoh tidak mengetahui dalam pengaktifan
produk Gopay dan LinkAJa di gawai calon
pengguna, tampilan dengan banyaknya fitur di
dalam aplikasi belum memudahkan untuk
digunakan oleh responden. Begitu juga saat
melakukan pembayaran di merchant. Banyak
ditemui oleh peneliti, pihak merchant tidak
informatif
menjelaskan
bagaimana
pembayaran dengan aplikasi Gopay dan
LinkAja.
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Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap
Minat Penggunaan E-wallet Gopay dan
LinkAja
Berdasarkan hasil analisis regresi
variabel persepsi manfaat menunjukan korelasi
yang positif. Koefisien regresi variabel untuk
variabel persepsi manfaat sebesar 0,633 dan
memiliki arah yang positif terhadap minat
penggunaan e-wallet . Artinya, jika terjadi
kenaikan 1 satuan variabel persepsi manfaat
maka minat penggunaan e-wallet akan
meningkat sebesar 0,633 dengan asumsi
variabel lainnya konstan. Semakin tinggi
persepsi manfaat maka semakin tinggi pula
minat penggunaan e-wallet
Sementara, untuk hasil uji t diketahui
bahwa nilai thitung sebesar 8,536 dimana nilai
tersebut lebih besar dari ttabel yaitu 1,967.
Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh
adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
bahwa H3 diterima. Artinya, persepsi manfaat
berpengaruh secara parsial terhadap minat
penggunaan e-wallet produk Gopay dan
LinkAja.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Susilo ,
Ariyanti, Sumrahadi (2017), Andriyan,
Rahmawati (2016), Wibowo, Rosmauli, Suhud
(2015), membuktikan bahwa manfaat
berpengaruh positif signifikan terhadap minat
menggunakan e-wallet.
Pengaruh Persepsi Keamanan terhadap
Minat Penggunaan E-wallet Gopay dan
LinkAja
Berdasarkan hasil analisis regresi
variabel persepsi keamanan menunjukan
korelasi yang positif. Koefisien regresi
variabel untuk variabel persepsi keamanan
sebesar 0,242 dan memiliki arah yang positif
terhadap minat penggunaan e-wallet. Artinya,
jika terjadi kenaikan 1 satuan variabel persepsi
keamanan maka minat penggunaan e-wallet
akan meningkat sebesar 0,242 dengan asumsi
variabel lainnya konstan. Semakin tinggi
persepsi keamanan maka semakin tinggi pula
minat penggunaan e-wallet
Sementara, untuk hasil uji t diketahui
bahwa nilai thitung sebesar 6,101 dimana nilai

tersebut lebih besar dari ttabel yaitu 1,967.
Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh
adalah sebesar 0,000 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
bahwa H4 diterima. Artinya, persepsi
keamanan berpengaruh secara parsial terhadap
minat penggunaan e-wallet produk Gopay dan
LinkAja
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari
Ramadhan,
Prasetyo,
Irviana
(2016),
membuktikan keamanan berpengaruh positif
signifikan terhadap minat penggunaan ewallet.
Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi
Kemudahan, Persepsi Manfaat dan
Persepsi Keamanan terhadap Minat
Penggunaan E-wallet Gopay dan LinkAja
Berdasarkan Analisa data diperoleh nilai
Fhitung sebesar 72,582 dimana nilai tersebut
lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar 2,398.
Selanjutnya, nilai signifikansi sebesar 0,000,
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.
Maka, dapat disimpulkan bahwa H5 diterima.
Artinya, daya tarik promosi, persepsi
kemudahan, persepsi manfaat dan persepsi
keamanan berpengaruh secara simultan
terhadap minat penggunaan e-wallet produk
Gopay dan LinkAja.
Selain itu, nilai nilai koefisien
determinasi (R2) yang diperoleh dari hasil uji
koefisien determinasi adalah diperoleh nilai
koefisien korelasi (R) secara simultan sebesar
0,676 dan diperoleh nilai koefisien determinasi
(R2) sebesar 0,457. Hal ini menunjukan bahwa
variabel daya tarik promosi, persepsi
kemudahan, persepsi manfaat dan persepsi
keamanan memberikan pengaruh atau
kontribusi terhadap minat penggunaan e-wallet
produk Gopay dan LinkAja di wilayah
Jabodetabek sebesar 45,7% sedangkan sisanya
54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
KESIMPULAN
Hasil uji regresi dalam penelitian ini
menunjukan bahwa variabel daya tarik
promosi berpengaruh secara parsial terhadap
minat penggunaan e-wallet
Gopay dan
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LinkAja. Artinya, semakin banyak promosi
yang ditawarkan, maka minat pembelian
penggunaan juga akan meningkat.
Hasil uji regresi dalam penelitian ini
menunjukan
bahwa
variabel
persepsi
kemudahan tidak berpengaruh secara parsial
terhadap minat penggunaan e-wallet Gopay
dan LinkAja. Artinya, semakin mudah suatu
sistem untuk dipahami dan dioperasikan maka
minat penggunaan e-wallet Gopay dan
LinkAja tidak berpengaruh untuk meningkat.
Hasil uji regresi dalam penelitian ini
menunjukan bahwa variabel persepsi manfaat
berpengaruh secara parsial terhadap minat
penggunaan e-wallet Gopay dan LinkAja.
Artinya, semakin tinggi tingkat manfaat yang
ditawarkan, maka berarti minat penggunaan
e-wallet Gopay dan LinkAja juga akan
meningkat.
Hasil uji regresi dalam penelitian ini
menunjukan
bahwa
variabel
persepsi
keamanan berpengaruh secara parsial terhadap
minat penggunaan e-wallet Gopay dan
LinkAja. Artinya, semakin tinggi tingkat
keamanan yang ditawarkan, maka berarti
minat penggunaan e-wallet Gopay dan
LinkAja juga akan meningkat. Hasil uji regresi
dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara
simultan variabel daya tarik promosi, persepsi
kemudahan, persepsi manfaat dan persepsi
keamanan berpengaruh signifikan terhadap
minat penggunaan e-wallet Gopay dan
LinkAja. Berdasarkan hasil koefisien
determinasi, variable-variabel daya tarik
promosi, persepsi kemudahan, persepsi
manfaat dan persepsi keamanan memberikan
pengaruh atau kontribusi terhadap minat
penggunaan e-wallet produk Gopay dan
LinkAja di wilayah Jabodetabek sebesar
45,7% sedangkan sisanya 54,3% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.. Hal ini membuktikan bahwa
semakin besar daya tarik promosi dan manfaat
yang ditawarkan, kemudahan suatu sistem
untuk dipahami dan dioperasikan, dan semakin
tinggi tingkat keamanan yang ditawarkan
dalam metode pemabayaran dengan Gopay
dan LinkAja, maka semakin tinggi juga minat
penggunaan dalam melakukan transaksi di ewallet tersebut.
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ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PPH PASAL 21 TERHADAP
EFISIENSI PAJAK TERUTANG PADA PT. KEMUNING LESTARI
Krisna Sudjana1), Ika Nurhayati2)
STIE NIBA Business School
Email: kns.shaleh@gmail.com
ABSTRAK
Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu perusahaan akan melakukan upaya untuk
memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat
kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk
melakukan kegiatan operasional perusahaan, untuk dapat mengurangi laba perusahaan tersebut
maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan yaitu
metode Gross perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp 2.364.329.617,-, dengan
menggunakan metode Gross maka untuk saat ini perusahaan tepat dalam upaya meminimalkan
pajak terutangnya hal ini dilihat dari besarnya laba rugi perusahaan sehingga dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan metode Gross perusahaan sudah efisien dan setelah dilakukan
perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang badan dapat dilihat dari
besarnya penghematan pajak dengan menggunakan metode Net sebesar Rp 24.447.652,200 dan
dengan menggunakan metode Gross Up sebesar Rp
29.071.324,- dapat disimpulkan bahwa besarnya penghematan tersebut belum signifikan karena
dari 166 orang karyawan hanya 72 orang yang penghasilannya diatas PTKP hal ini hanya
berpengaruh terhadap pajak terutang badannya saja akan tetapi tidak berpengaruh terhadap laba
bersih perusahaan.
Kata Kunci: Tax Planning, PPh 21, Efisiensi Pajak
ABSTRACT
In running its business business, certainly the company will make efforts to maximize its business
profit. With a high profit, the company will get the trust of investors and also creditors, so that
the company got capital to perform the operational activities of the company, to be able to reduce
the company's profit then the need for planning and in accordance with applicable laws and
regulations.
The results showed that using the method that is currently used is the Gross method of the
company can generate profit of Rp 2,364,329,617, using the Gross method then for the moment
the company is right in an effort to minimize This tax is seen from the amount of profit and loss
of the company so that it can be concluded that by using Gross method of the company is already
efficient and after the planning of income Tax article 21 to the efficiency of tax payable Can be
seen from the amount of tax savings using the Net method of Rp24,447,652.200 and by using the
Gross Up method of Rp 29,071,324.00 can be concluded that the amount of savings is not
significant because of the 166 employees only 72 people whose income is above the PTKP this
only affects the tax owed to the body but does not affect the net profit of the company.
Key Words: Tax Planning, Tax Article 21, Tax Efficiency
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Hampir
seluruh
kehidupan
dan
pekembangan dunia usaha dipengaruhi oleh
ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan
kepentingan antara wajib pajak dengan
pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk
membayar pajak sekecil mungkin karena
dengan adanya membayar pajak berarti
mengurangi kemampuan ekonomis wajib
pajak. Di pihak lain, pemerintah memerlukan
dana untuk membiayai penyelengaraan
pemerintah yang sebagian besar berasal dari
penerimaan pajak.
Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu
perusahaan akan melakukan upaya untuk
memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba
yang tinggi, perusahaan akan mendapat
kepercayaan dari investor dan juga kreditur,
sehingga perusahaan mendapat modal untuk
melakukan kegiatan operasional perusahaan.
Cara
wajib
pajak
meminimalkan
pembayaran pajak merupakan wujud nyata
dari ketidaksukaan wajib pajak dalam
membayar pajak. Masyarakat tidak suka
membayar pajak dan pemerintah tidak suka
memaksa warganya untuk membayar pajak.
Akan tetapi, pajak itu diperlukan untuk
membiayai pengeluaran umum dan juga
untuk memastikan bahwa beban pajak
tersebut terdistribusikan secara umum.
Upaya
untuk
mengelola
kewajiban
perpajakan tersebut dapat dilakukan secara
legal melalui perencanaan pajak (tax
planning). Perencanaan pajak merupakan
langkah awal dalam manajemen pajak yakni
dengan melakukan pengumpulan dan
penelitian terhadap peraturan perpajakan
agar dapat diseleksi jenis tindakan
penghematan pajak yang dilakukan untuk
meminimumkan kewajiban pajak tetapi
masih berada dalam ketentuan dan
perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai
dengan meyakinkan apakah suatu transaksi
atau fenomena terkena pajak. Kalau
fenomena tersebut terkena pajak, apakah
dapat digunakan untuk dikecualikan atau
dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya
apakah pembayaran pajak dimaksud dapat
ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.
Oleh karena itu wajib pajak akan membuat
rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan
(taxable events) secara seksama.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah konsep yang digunakan PT.
Kemuning
Lestari
dalam
meminimalkan pajak penghasilan
sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perpajakan?
2. Apakah penerapan tax planning untuk
pajak penghasilan badan pada PT.
Kemuning Lestari sudah efisien?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan
efisiensi pajak penghasilan badan pada
PT. Kemuning Lestari sebelum dan
setelah penerapan tax planning?
Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah diatas, maka
penelitian ini mempunyai beberapa tujuan
yang dapat penulis sampaikan sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui konsep yang
digunakan oleh PT. Kemuning Lestari
dalam upaya meminimalkan pajak
peghasilan pasal 21.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan
tax planning dapat mengefisiensi pajak
penghasilan pada PT. Kemuning
Lestari.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan signifikan efisiensi pajak
penghasilan badan sebelum dan setelah
penerapan tax planning pada PT.
Kemuning Lestari.
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TINJAUAN PUSTAKA
Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun
2009 tentang perubahan keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi
pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Lasmana, 2017:3).
Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi subjek
pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam pasal
21 Undang-Undang Pajak Penghasilan
(Mardiasmo, 2018:187)
Definisi Tax Planning
Menurut Pohan (2013:5) Tax planning
adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari
manajemen perpajakan (tax management)
yang berfungsi untuk menampung aspirasi
yang berkembang dari sifat dasar manusia itu
. Secara definitif tax management memiliki
ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar
tax planning. Sebagai tax management,
pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep
manajemen secara umum yang merupakan
upaya-upaya sistematis yang meliputi
perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengendalian (controling). Semua fungsi
manajemen perpajakan merupakan segenap
upaya untuk mengimplementasikan fungsi-
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manajemen agar pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan berjalan efektif dan
efisien. Dalam melaksanakan fungsi tax
management, tax planning merupakan tahap
pertama dalam urutan hierarki, namun dalam
praktik bisnis, istilah tax planning lebih
populer daripada tax management itu sendiri.
Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan
dalam implementasi tax planning ini bersifat
multidispliner, sehingga wajar bila seorang
perencana pajak yang baik (tax planner)
harus memiliki wawasan dan pengetahuan
yang luas dan selalu meng-update diri sendiri
dengan setiap ketentuan perpajakan,
termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.
Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kemuning
Lestari pada bulan 01 Maret 2019 sampai
dengan 31 Agustus 2019
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus (Siregar, 2016:108)
mendefinisikan metode deskriptif adalah
pemecahan
masalah
dengan
cara
menggambarkan objek penelitian pada saat
keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta
sebagaimana adanya, kemudian dianalisis
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dan diinterpretasikan, bentuknya berupa
survei dan studi pekembangan. Dalam
penelitian studi kasus ini tidak sampai
mempermasalahkan
hubungan
antara
variabel-variabel yang ada, dan juga tidak
dimaksudkan
untuk
menarik
suatu
generalisasi yang menjelaskan variabel yang
menyebabkan suatu gejala kenyataan sosial.
Populasi dan Sampel
Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu
population yang berarti jumlah penduduk.
Dalam metode penelitian, kata populasi amat
populer dipakai untuk
menyebutkan
serumpun/sekelompok objek yang menjadi
sasaran penelitian Siregar (2016:144)
Populasi penelitian merupakan keseluruhan
(universum) dari objek penelitian yang dapat
berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,
udara, gejala, nilai, peristiwa, siklus hidup,
dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini
dapat menjadi sumber data penelitian
(Bungin dalam Siregar 2016:145)
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
nilai pendapatan atau gaji dan upah
karyawan PT. Kemuning Lestari yang
mencapai 166 orang pada tahun 2018. Oleh
sebab itu dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan angka 166 sebagai populasi
penelitian pada tahun 2018.
Menurut (Siregar, 2016:145) sampel adalah
suatu prosedur dimana hanya sebagian
populasi saja yang diambil dan dipergunakan
untuk menentukan sifat serta ciri yang
dikehendaki dari suatu populasi.
Adapun sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Perhitungan PPh Pasal 21
karyawan Pada PT. Kemuning Lestari.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang
sistematis dan standar untuk memperoleh
data yang diperlukan, selalu ada hubungan
antara metode pengumpulan

data dengan masalah penelitian yang ingin
dipecahkan (Siregar, 2016:130).
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
yaitu data primer yaitu data yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung
dari sumber pertama atau tempat objek
penelitian dilakukan (Siregar, 2016:128) dan
data sekunder yaitu data yang diterbitkan
atau digunakan oleh organisasi organisasi
yang bukan pengolahannya (Siregar,
2016:128). Adapun teknik yang dilakukan
dalam pengumpulan data dalam penelitian
ini yaitu dokumentasi atau mengumpulkan
data seperti laporan SPT PPh badan, datadata upah seluruh karyawan, neraca, dan
laporan laba rugi.
Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan hal yang sangat
penting dalam suatu penelitian, karena
dengan analisis data tersebut dapat berguna
dalam memecahkan masalah penelitian
(Siregar, 2016:124).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik analisis data statistik deskriptif yaitu
statistik yang berkenaan dengan bagaimana
cara mendeskripsikan, menggambarkan,
menjabarkan, atau menguraikan data
sehingga mudah dipahami (Siregar, 2016:2).
Adapun teknik analisis yang dilakukan
peneliti pada penelitian ini yaitu:
1. Mengumpulkan data dan informasi
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
berdasarkan hasil observasi.
2. Mempelajari data dan informasi
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Membandingan perhitungan PPh Pasal
21 dengan 3 metode.
4. Menarik
kesimpulan
atas
perbandingan untuk mendapatkan hasil
perhitungan PPh Pasal 21 yang lebih
rendah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Unsur-unsur PPh Pasal 21 Perusahaan
Manajemen perusahaan yang sehat selalu
memperhatikan kesejahteraan karyawannya,
karena perusahaan akan memperoleh timbal
balik dari mereka. Agar perusahaan dapat
bertahan hidup dan berkembang, harus
memperoleh dana segera untuk investasi
perusahaan. Oleh karena itu, manajemen
perusahaan harus dapat mengelola keuangan
perusahaan dengan baik. Sehigga perusahaan
dapat berkembang dan kesejahteraan
karyawan tetap terpenuhi dengan baik.
Kebijakan dalam hal perpajakan PT.
Kemuning Lestari memiliki kebijakan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 seluruhnya
ditanggung oleh karyawan atau perhitungan
PPh Pasal 21 Gross.
Adapun unsur-unsur PPh Pasal 21 pada PT.
Kemuning Lestari adalah sebagai berikut:
1. Gaji Pokok
Gaji
pokok
ditentukan
dengan
pangkat/golongan dan masa kerja dari
masing-masing karyawan.
2. Tunjangan Keahlian
Tunjanga keahlian diberikan kepada masingmasing karyawan yang besarnya ditentukan
dari jabatan.
3. Tunjangan Lembur
Penghasilan yang diterima oleh karyawan
dikarenakan bekerja pada hari libur termasuk
hari sabtu untuk staff dan minggu untuk
proyek dan staff.
4. Tunjangan Kesehatan & JHT
Tunjangan
Kesehatan
diberikan
kepada masing-masing karyawan dan
istri serta 3 orang anak sebesar 1%
dari gaji pokok untuk kesehatan, 2%
untuk JHT dan 1% untuk iuran
pensiun untuk karyawan dibawah usai
50 tahun.
5. Potongan Kesehatan
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Potongan kesehatan dikenakan kepada
masing-masing karyawan sebesar sesuai
dengan tunjangan kesehatan yang diberikan
oleh perusahaan.
6. Biaya Jabatan
Biaya jabatan merupakan pengurangan
dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan
yaitu sebesar 5% dari gaji kotor.
Koreksi Fiskal
dengan Gross Method
Perhitungan laba rugi komersial PT.
Kemuning Lestari jika direkonsiliasi ke laba
rugi fiskal dengan Gross Method adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.1.
Rekonsiliasi Perhitungan Laba/(Rugi)
dengan Gross Method
PT. Kemuning Lestari
Desember 2018
Uraian
Penjualan

Laba/(Rugi)

Koreksi

Fiskal

Komersial

Positif

Negatif

Laba/(Rugi)

35.745.988.377

35.745.988.377

Harga Pokok Penjualan
(HPP)
Persediaan Awal

1.570.636.707

1.570.636.707

Pembelian

13.758.565.211

13.758.565.211

Persediaan Akhir

(1.218.976.387)

(1.218.976.387)

Jumlah HPP

14.110.225.531

14.110.225.531

10.522.472.316

10.522.472.316

Beban Administrasi dan
Umum
Beban Gaji dll
Beban Perawatan dan
Perbaikan

558.753.300

558.753.300

Beban Perlengkapan

59.388.300

59.388.300

Beban Supply Proyek

56.029.000

Beban Listrik

12.178.500

6.089.250

6.089.250

192.301.122

1.219.000

191.082.122

Beban Trasportasi
Beban ATK

56.029.000

80.503.051

Beban Asuransi

80.503.051

54.450.500

Beban Bank
Beban Bunga Pinjaman
Beban Entertain
Beban Pemeliharaan

54.450.500

49.735.004

49.735.004

713.312.044

713.312.044

5.524.000

5.524.000

126.312.100

126.312.100

Beban Peralatan

7.294.000

7.294.000

Beban Perizinan

205.003.800

205.003.800

Beban Perjalanan Dinas
Beban Selisih Bayar
Beban Sewa
Beban

901.000

901.000

129.206

129.206

15.000.000

15.000.000

Penyusutan

Kendaraan dll
Beban Sumbangan
Beban Telepon
Beban PPh Jasa Giro

5.808.847.811

5.808.847.811

78.594.700

78.594.700

3.665.000

1.832.500

244.105

0
1.832.500

244.105

0

Total Beban Usaha dan
Administrasi
Pendapatan Lain-Lain

18.550.638.859

Pajak

18.462.659.304

1.220.527

Sisa Hasil Usaha Sebelum

1.220.527
87.979.555

3.086.344.514

0

1.220.527
3.173.103.542
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tersebut didapatkan dari sampel perhitungan
PPh pasal 21 metode Gross Up dimana
perusahaan memberikan tunjangan tersebut
sehingga dapat mengurangi laba perusahaan.

Tabel 4.2
Perbandingan Perhitungan Laba/(Rugi)
Tahun 2018
PT. Kemuning Lestari
No

Keterangan

1

Penjualan

2

Harga

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

Metode Gross

Metode Net

Metode Gross Up

35.745.988.377

35.745.988.377

35.745.988.377

Pokok

Penjualan (HPP)
Persediaan Awal

3

1.570.636.707

1.570.636.707

1.570.636.707

Pembelian

13.758.565.211

13.758.565.211

13.758.565.211

Persediaan Akhir

(1.218.976.387)

(1.218.976.387)

(1.218.976.387)

Jumlah HPP

14.110.225.531

14.110.225.531

14.110.225.531

10.522.472.316

10.522.472.316

10.522.472.316

Beban Administrasi
dan
Umum
Beban Gaji dll
Beban PPh 21

104.829.400

Tunjangan PPh

124.655.200

Beban Perawatan
558.753.300

558.753.300

558.753.300

59.388.300

59.388.300

59.388.300

56.029.000

56.029.000

56.029.000

6.089.250

6.089.250

6.089.250

191.082.122

191.082.122

191.082.122

Beban ATK

80.503.051

80.503.051

80.503.051

Beban Asuransi

54.450.500

54.450.500

54.450.500

Beban Bank

49.735.004

49.735.004

49.735.004

713.312.044

713.312.044

713.312.044

5.524.000

5.524.000

5.524.000

126.312.100

126.312.100

126.312.100

dan Perbaikan
Beban Perlengkapan
Beban

Supply

Proyek
Beban Listrik
Beban Trasportasi

Beban

Bunga

Pinjaman
Beban Entertain
Beban Pemeliharaan
Beban Peralatan

7.294.000

7.294.000

7.294.000

Beban Perizinan

205.003.800

205.003.800

205.003.800

Dinas

901.000

901.000

901.000

Beban Selisih Bayar

129.206

129.206

129.206

15.000.000

15.000.000

15.000.000

5.808.847.811

5.808.847.811

5.808.847.811

0

0

0

1.832.500

1.832.500

1.832.500

0

0

0

18.462.659.304

18.567.488.704

18.587.314.504

0

0

0

3.173.103.542

3.068.274.142

3.048.448.342

Beban Perjalanan

Beban Sewa
Beban Penyusutan
Kendaraan dll
Beban Sumbangan
Beban Telepon
Beban PPh Jasa
Giro
Total Beban Usaha
dan Administrasi
Pendapatan LainLain
Sisa Hasil Usaha
Sebelum Pajak

Dalam perbandingan perhitungan Laba /
Rugi diatas dapat dilihat bahwa :
a. Pada metode Net terdapat tambahan
akun beban PPh pasal 21 sebesar Rp
104.829.400 karena pemotongan pajak
penghasilan dalam metode ini
ditanggung oleh perusahaan maka
beban pajak penghasilan tersebut
mengurangi laba perusahaan.
b. Pada metode Gross Up terdapat
tambahan akun tunjangan PPh pasal
21 sebesar Rp 124.655.200
hasil

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Dari rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal
dengan Gross Method dapat diketahui bahwa
laba kena pajak PT. Kemuning Lestari
adalah sebesar Rp3.173.103.542,- sehingga
pajak penghasilan terutang badanya dapat
dihitung sebagai berikut:
Perhitungan bagian peredaran usaha bruto
Rp 4.800.000.000,- :
(Rp 4.800.000.000,- : Peredaran Bruto) x
Laba Kena Pajak =
(Rp 4.800.000.000,- : Rp 35.745.988.377,-) x
Rp 3.173.103.542,- =
Rp 426.086.816,8 dibulatkan menjadi Rp
426.086.817,25% x 50% x Rp 426.086.817,- =
Rp 53.260.852,Sisanya 25% x Rp 2.747.016.183,- =
Rp 686.754.045,Jadi jumlah Pajak Pengashilan terutang badan
PT. Kemuning Lestari pada tahun 2018
dengan menggunakan Gross Method adalah
sebesar Rp 53.260.852,- + Rp 686.754.045,- =
Rp 740.014.897,Dengan Net Method dapat diketahui bahwa
laba kena pajak PT. Kemuning Lestari adalah
sebesar Rp 3.068.274.142, sehingga pajak
penghasilan terutang badanya dapat dihitung
sebagai berikut:
Perhitungan bagian peredaran usaha bruto Rp
4.800.000.000,- :
(Rp 4.800.000.000,- : Peredaran Bruto) x
Laba Kena Pajak =
(Rp 4.800.000.000,- : Rp 35.745.988.377,-) x
Rp 3.068.274.142,
= Rp 412.010.314,25% x 50% x Rp 412.010.314,- = Rp
51.501.289,Sisanya 25% x Rp 2.656.263.828,- =
Rp 664.065.957,Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan
PT. Kemuning Lestari pada tahun 2018 dengan
menggunakan Net Method adalah sebesar Rp
51.501.289,- + Rp 664.065.957,- = Rp
715.567.246,-.
Dengan Gross Up Method dapat diketahui
bahwa laba kena pajak PT. Kemuning Lestari
adalah sebesar Rp 3.048.448.342,- sehingga
pajak penghasilan terutang badannya dapat
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dihitung sebagai berikut:
Perhitungan bagian peredaran usaha bruto
Rp 4.800.000.000,- :
(Rp 4.800.000.000,- : Peredaran Bruto) x
Laba Kena Pajak =
(Rp 4.800.000.000,-: Rp 35.745.988.377,-) x
Rp3.048.448.342,= Rp 409.348.089,25% x 50% x Rp 409.348.089,- = Rp
51.168.511,Sisanya 25% x Rp 2.639.100.253,- =
Rp 659.775.063,Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang
badan PT. Kemuning Lestari pada tahun
2018 dengan menggunakan Gross Method
adalah sebesar Rp 51.168.511,- + Rp
659.775.063,- = Rp 710.943.574,-.
Tabel 4.5.
Penghematan Pajak Penghasilan Badan
PT. Kemuning Lestari
Keterangan

Jumlah PPh Terutang Badan

Efek Pajak yang
dibayarkan

PPh Badan dengan metode
Gross
PPh Badan dengan metode

740.014.897,715.567.246,-

Turun Rp 24.447.652,-

710.943.574,-

Turun Rp 29.071.323,-

Net
PPh Badan dengan metode
Gross Up

Jadi, dengan menggunakan metode Net PT.
Kemuning Lestari dapat menghemat Pajak
Penghasilan sebesar Rp 24.447.652,-,
sedangkan dengan menggunakan metode
Gross Up PT. Kemuning Lestari dapat
melakukan penghematan Pajak Penghasilan
Perusahaan sebesar Rp 29.071.323,-.
Dari perhitungan pajak penghasilan terutang
badan tersebut maka laba bersih dari masingmasing metode dapat dihitung sebagai
berikut:
Laba Bersih Gross
Laba bersih
= Laba Rugi Komersial –
Pajak Penghasilan Terutang Badan
= Rp 3.086.344.514,- – Rp 740.014.897,= Rp 2.364.329.617,-.
Laba Bersih Net Method
Laba bersih
= Laba Rugi Komersial –
Pajak Penghasilan Terutang Badan
= Rp 2.981.515.114,- – Rp 715.567.246,= Rp 2.265.947.868,-.
Laba Bersih Gross Up
Laba bersih
= Laba Rugi Komersial –
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Pajak Penghasilan Terutang Badan
= Rp 2.961.689.314,- – Rp 710.943.574,= Rp 2.250.745.740,-.
Tabel 4.6.
Laba Bersih Perusahaan PT.
Kemuning Lestari
Keterangan

Jumlah Laba

Ketrangan

Bersih
PPh Badan dengan

2.364.329.617,-

metode Gross
PPh Badan dengan

2.265.947.868,- Turun

metode Net
PPh Badan dengan

2.250.745.740,- Turun

metode Gross Up

Sumber: Penulis (2019)
Dari tabel perbandingan laba rugi diatas
dapat dilihat bahwa untuk metode Gross
atau Pajak Penghasilan Ditanggung
Karyawan laba bersih yang dihasilkan lebih
besar dibanding dengan menggunakan
metode Net dan Gross Up.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
Analisis Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap
Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning
Lestari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh ini PT. Kemuning Lestari dalam
meminimalkan
pajaknya
dengan
menggunakan
metode
Gross
atau
ditanggung oleh karyawan yang dimana
metode tersebut merupakan salah satu
metode yang sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Perpajakan, maka dari itu
PT. Kemuning Lestari dalam upaya
meminimalkan pajaknya sudah sesuai
dengan
ketetuan
Undang-Undang
Perpajakan.
2. Dengan menggunakan metode yang saat ini
digunakan yaitu metode Gross perusahaan
dapat menghasilkan laba sebesar Rp
2.364.329.617, dengan menggunakan
metode Gross untuk saat ini perusahaan
tepat dalam upaya meminimalkan pajak
terutangnya hal ini dilihat dari besarnya
laba rugi perusahaan di metode Net laba
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yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp
2.265.947.868,dan
dengan
menggunakan metode Gross Up laba
yang
dihasilkan
sebesar
Rp
2.250.745.740,sehingga
dpat
disimpulkan bahwa dengan menggunakan
metode Gross perusahaan sudah efisien.
3. Setelah dilakukan perencanaan pajak
penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi
pajak terutang badan dapat dilihat dari
besarnya penghematan pajak dengan
menggunakan metode Net sebesar Rp
24.447.652,200,dan
dengan
menggunakan metode Gross Up sebesar
Rp 29.071.324,- dapat disimpulkan
bahwa besarnya penghematan tersebut
belum signifikan karena dari 166 orang
karyawan hanya 72 orang yang
penghasilannya diatas PTKP hal ini
hanya berpengaruh terhadap pajak
terutang badannya saja akan tetapi tidak
berpengaruh
perusahaan.

terhadap

laba

bersih

Keterbatasan Penelitian
Hasil penelitian ini mempunyai beberapa
keterbatasan yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada
satu perusahaan yaitu pada PT.
Kemuning Lestari sehingga tidak
dapat menjadi dasar generalisasi.
2.

3.

Perusahaan yang diteliti merupakan
perusahaan skala kecil karena jumlah
pegawai yang harus membayar PPh
Pasal 21 lebih sedikit sehingga tidak
terlalu berpengaruh terhadap laba bersih
perusahaan.
Penelitian ini hanya memfokuskan
strategi perencanaan pajak badan
dengan menggunakan metode Gross,
Net, dan Gross Up sehingga tidak
membahas strategi perencanaan pajak
lain yang bisa menghemat pembayaran
pajak perusahaan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka
penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan
a. Diharapkan setiap peluang yang ada
perusahaan dapat memanfaatkan
seperti mengubah non deductible
expense menjadi deductible expense.

Hal ini dapat dilakukan dengan
mengganti pemberian imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan menjadi
tunjangan berupa uang tunai sebesar
nilai barang atau fasilitas yang
karyawan terima dari perusahaan.
Pemberian tunjangan dalam bentuk
uang sebagai pengganti natura dan
kenikmatan
tersebut
sebaiknya
diberikan diluar gaji rutin supaya
karyawan masih tetap termotivasi dalam
bekerja.
b. Untuk
saat
ini
Perusahaan
menggunakan metode Gross karena hal
ini terbukti menghemat pajak yang
harus dibayarkan.
2. Bagi Peneliti Selajutnya
a. Disarankan
peneliti
selanjutnya
melakukan penelitian pada perusahaan
yang berbeda sehingga dapat diketahui
perbedaan
hasil
pengolahan
perencanaan pajak dari PT. Kemuning
Lestari dengan perusahaan tersebut.
b. Jika
peneliti
selanjutnya
ingin
melakukan penelitian yang sama
disarankan untuk melakukan penelitian
pada perusahaan dengan skala yang
lebih besar agar penghasilan karyawan
yang melebihi PTKP lebih banyak
sehingga akan berpengaruh terhadap
meningkatnya laba bersih perusahaan.
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PENGARUH DIGITAL MARKETING
TERHADAP ONLINE PURCHASE DECISION
PADA PLATFORM BELANJA ONLINE SHOPEE
Reminta Lumban Batu1), Tiar Lina Situngkir2), Indah Krisnawati3), Sherliana Halim4)
Program Studi Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail : reminta.lumban@fe.unsika.ac.id
Abstrak
Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis karena berbagai informasi yang
dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh. E-commerce adalah salah satu kemajuan
teknologi informasi, dimana suatu sistem melayani pembeli secara online melalui media
jaringan komputer. Banyaknya e-commerce di Indonesia mendorong perusahaan harus
memiliki strategi pemasaran yang menarik agar konsumen mengunjungi platform ecommerce yang akhirnya konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh Digital Marketing terhadap Online Purchase Decision
pada Shopee. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.
Teknik sampling penelitian ini simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
diolah menggunakan menggunakan PLS (Partial Least square). Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa website, search engine marketing, web banner, social media, affiliate
marketing, email marketing dan online purchase decision berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Online Purchase Decision.
Kata kunci: E-commerce, Pemasaran Digital, Keputusan Pembelian Online
Abstract
Utilization of technology has driven business growth due to various information that can be
presented through long distance relationships. E-commerce is one of the advances in
information technology, where a system serves online buyers through computer network
media. The number of e-commerce in Indonesia encourages companies to have an attractive
marketing strategy so that consumers visit the e-commerce platform which ultimately
consumers will make a purchase decision. The purpose of this study was to determine the
effect of Digital Marketing on Online Purchase Decisions on Shopee. This research was
conducted using descriptive and verification methods. The sampling technique of this study
was simple random sampling using the Slovin formula. The type of data used in this study are
primary data and secondary data. Data is processed using PLS (Partial Least square). The
results of this study prove that websites, search engine marketing, web banners, social media,
affiliate marketing, email marketing and online purchase decisions have a positive and
significant effect on Online Purchase Decisions
Key words: E-commerce, Digital Marketing, Online Purchase Decision
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PENDAHULUAN
Internet adalah sistem global dari
seluruh jaringan komputer yang saling
terhubung satu dengan lainnya yang dapat
digunakan untuk saling berkomunikasi
(Sumber: Termasmedia.com, diakses pada 2
Desember 2019). Internet telah membawa
perubahan yang sangat berarti dalam
berbagai aspek yang ada didalam kehidupan
manusia khususnya dalam berbisnis
(Wijaya, 2018). Bisnis adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok organisasi yang melakukan
aktivitas penjualan, produksi, distribusi,
pembelian atau pertukaran barang/ jasa
dengan
tujuan
untuk
memperoleh
keuntungan atau laba (Nilakandi, 2019).
Bisnis
digital
yaitu
bisnis
yang
memanfaatkan teknologi sebagai kegiatan
pemasaran yang dilaksanakan secara
elektornik melalui jaringan internet.
Pemasaran digital dikatakan sebagai sisi
pemasaran e-commerce yang terdiri dari
kerja perusahaan untuk mengomunikasikan,
mempromosikan serta menjual barang/jasa
melalui internet (Suryadi, 2018).
Perkembangan
e-commerce
di
Indonesia semakin meningkat, secara
perlahan masyarakat mulai meninggalkan
kebiasan berbelanja secara konvensional
dan beralih berbelanja secara online. Ecommerce dijadikan solusi sebagai media
jual beli yang dapat meghemat waktu dan
biaya.
Kemudahan ecommerce menjangkau pasar lokal maupun
mancanegara membuat masyarakat semakin
tertarik pada jual-beli di e-commerce
(Sumber: teamwork.id, diakses pada 2
Dseember 2019).
Fashion adalah produk terlaris dan
menguntungkan bagi e-commerce. kategori
fashion yang dimaksud meliputi kosmetik
dan produk perawatan tubuh seperti health
and beauty. Industri fashion di platform ecommerce semakin diminati. Hal ini
didorong oleh gaya belanja milenial yang
kerap menghabiskan uangnya di produkproduk kecantikan dan pakaian jadi (Ulya,
2019). Berikut adalah data pembelian
dalam kategori fashion pada perusahan Ecommerce pada tahun 2018.
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Tabel 1
Pembelian Kategori Fashion Pada ECommerce Indonesia
E-commerce
Lazada
Tokopedia
Blibli
Bukalapak
Shopee

Indeks
19%
12%
17%
16%
24%

Sumber: dailysocial.id, diakses pada
10 Oktober 2018
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan
bahwa Shopee menjadi pilihan utama
keputusan konsumen dalam pembelian online
kategori fashion pada tahun 2018. Hal
tersebut karena Shopee memiliki strategi
pemasaran yang luar biasa sehingga
konsumen lebih memilih melakukan
keputusan pembelian pada e-commerce
Shopee dibandingkan dengan e-commerce
lainnya. Banyaknya e-commerce di Indonesia
menjadikan persaingan yang ketat pada setiap
platformnya. Berikut persaingan e-commerce
Indonesia berdasarkan pengunjung web di
kuartal IV 2018.
Tabel 2
Persaingan E-Commerce di Indonesia
E-Commerce
Lazada
Tokopedia
Blibli
Bukalapak
Shopee

Pengunjung Website
58 Juta
168 Juta
43 Juta
116 Juta
67 Juta

Sumber: www.CNBCIndonesia.com, diakses
pada 2 Novermber 2019
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan
bahwa persaingan e-commerce di Indonesia
semakin ketat. Tokopedia menduduki posisi
pertama dengan pengunjung web terbanyak.
E-commerce Shopee baru beroperasi di
Indonesia Tahun 2015 namun pengunjung
web Shopee sudah dapat disejajarkan dengan
e-commerce besar lainnya. Hal tersebut
dikarenakan Shopee memiliki strategi yang
berhasil
menarik
konsumen
untuk
menunjungi webnya.
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Tabel 3
Top Brand Indeks E-commerce Di
Indonesia
Ecommerce
Lazada
Tokopedia
Blibli
Bukalapak
Shopee

TBI
(2015)
1,2%
0,7%
-

TBI
(2016)
41,9%
7,2%
6,6%
-

TBI
(2017)
18,0%
13,4%
6,8%
-

TBI
(2018)
31,8%
18,5%
14,7%
8,7%
8%

3. Seberapa besar digital
mempengaruhi
online
decision.
TBI
(2019)
31,6%
13,4%
6,6%
12,7%
15,6%

Sumber: www.topbrand-award.com, diakses
pada 10 Oktober 2019
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan
bahwa meskipun Shopee terbilang baru
beroperasi di Indonesia namun Shopee
berhasil memasuki top brand indeks di
Indonesi. Hal ini karena Shopee telah
berhasil dalam melakukan pemasaran secara
digital kepada konsumen Indonesia
sehingga menjadi e-commerce yang
terpercaya dan menjadi tujuan utama
masyarakat Indonesia dalam berbelanja
online.
Banyak perusahaan E-commerce
Indonesia yang memiliki strategi pemasaran
untuk menarik masyarakat. Perlu diketahui
dengan jelas bahwa terdapat beberapa hal
yang dapat mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen. Shopee merupakan
perusahaan E-commerce yang tepat sebagai
obyek penelitian untuk mengetahui hal yang
mempengaruhi
keputusan
pembelian
konsumen. Berdasarkan latar belakang
masalah diatas, peneliti tertarik untuk
mengambil judul “Pengaruh Digital
Marketing terhadap Online Purchase
Decision pada Shopee”.
Tujuan
penelitian
ini
untuk
mengetahui gambaran digital marketing
pada Shopee, untuk mengetahui gambaran
online purchase decision pada Shopee dan
untuk mengetahui seberapa besar digital
marketing mempengaruhi online purchase
decision.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan
masalah penelitian ini yaitu
1. Bagaimana
gambaran
marketing pada Shopee

digital

2. Bagaimana
gambaran
online
purchase decision pada Shopee

marketing
purchase

TINJAUAN PUSTAKA

E-commerce
Menurut Laudon (2013) E-commerce
adalah media perdangan elektorik yang
memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu.
E-commerce adalah pembelian, penjualan dan
pemasaran barang serta jasa melalui sistem
elektronik seperti radio, televisi dan jaringan
computer atau internet (Jony Wong, 2010:33
dalam Aco & Endang, 2017).
Digital Marketing
Digital marketing adalah penggunaan
internet dan penggunaan teknologi interaktif
lain untuk membuat dan menghubungkan
informasi antara perusahaan dan konsumen
yang telah teridentifikasi (Hisam sam, 2018).
Pemasaran internet atau digital dapat berupa
web site, search engine marketing, web banner,
social networking, viral marketing, e-mail
marketing dan affiliate marketing (Salya, 2010:
4 dalam Ulil Azmi, 2016).

Website
Suatu halaman web yang saling
berhubungan dan dapat diakses melalui
halaman depan (home page) menggunakan
sebuah browser dan jaringan internet yang
berisikan kumpulan informasi
(Sumber:
www.indowebsite.id, diakses pada 24
November 2019)
Search Engine Marketing
Pemanfaatan business directory untuk
menjaring pengunjung bekerjasama dengan
search engine (Anshari & Mahani,
2018). strategi pemasaran digital yang
digunakan untuk meningkatkan visibilitas
situs web di halaman hasil mesin pencari
(Sukandar, 2019).
Web Banner
Bagian yang tidak bergerak dalam
dokumen web/blog yang berupa tulisan besar
atau gambar untuk mempromosikan sesuatu
ataupun ajakan dalam berbagai hal. Banner
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dibuat atau di desain semenarik dan secantik
mungkin
untuk
menarik
perhatian
pengunjung website
(Sumber:
www.creohouse.co.id, diakses pada 26
November 2019)
Social Network
Situs dimana setiap orang bisa membuat
web page pribadi, kemudian terhubung
dengan orang lain untuk berbagi informasi
dan berkomunikasi seperti Facebook, Twitter
dan Instagram (Sebayang, 2016).
E-mail Marketing
Penargetan konsumen melalui email
biasanya dilakukan oleh para pelaku
bisnis online. Email marketing dikirimkan
kepada calon pelanggan yang belum pernah
membeli produk dan kepada konsumen
yang memang sudah menjadi pelanggan di
bisnis tersebut (Iskandar, 2019)
Affiliate Marketing
Kegiatan bermitra dengan organisasi/
perusahaan lain dan website-website untuk
mencapai keuntungan bersama dari sebuah
kerjasama untuk mempromosikan produk
atau layanan (Anshari & Mahani, 2018).
Online Purchase Decision
Kotler dan Keller (2014:188) Keputusan
pembelian konsumen adalah membeli merek
yang paling disukai dari berbagai alternatif
yang ada, tetapi dua faktor bisa berada antara
niat pembelian dan keputusan pembelian
(Dahlan, 2017). Menurut (Fika, 2015)
dimensi keputusan pembelian yaitu:
1. Pengenalan
kebutuhan
(need
recognition),
yaitu
melibatkan
informasi
berkenaan
dengan
keputusan tentang di mana produk
tersebut harus dibeli dan kapan
pembelian harus terjadi.
2. Pencarian informasi (information
research), yaitu seorang yang tertarik
akan suatu produk mungkin akan
mencari lebih banyak informasi.
3. Evaluasi
berbagai
alternatif
(alternative evaluation), yaitu dimana
konsumen menggunakan informasi
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untuk mengevaluasi merek-merek
alternatif dalam satu susunan pilihan.
4. Keputusan
pembelian
(purchase
decision), yaitu pengambilan keputusan
pembeli dimana konsumen benarbenar
membeli produk.
5. Perilaku
pasca
pembelian
(postpurchase
behaviour),
yaitu
dimana konsumen mengambil tindakan
lebih
lanjut
setelah
membeli
berdasarkan kepuasan yang mereka
rasakan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian data Kuantitatif. Metode kuantitatif
dilakukan dengan cara survey untuk
mengetahui respon dari subyek penelitian.
Populasi pada penelitian ini yaitu followers
akun instagram Shopee. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan simple
random sampling. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan,
penyebaran kuesioner dan dokumentasi.
Pengujian penelitian ini menggunakan PLS
(Partial Least square). Teknik analisis data
penelitian
ini
menggunakan
analisis
deskripstif dan verifikatif. Analisis deskriptif
dengan menggunakan kuisioner yang
disebarkan kepada responden agar diperoleh
deskripsi tentang variabel-variabel penelitian.
Teknik data verifikatif yang digunakan ialah
dengan SEM - PLS. Penelitian ini
menggunakan bantuan program SmartPLS3
untuk menghubungkan antara variabel laten
dengan variabel manifest.
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TABEL 4
NILAI OUTER LOADINGS
(STD
(|O/STR
(o)
(M)
EV)
ERR|)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Instrumen

Pengujian Outer Model

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Gambar 1
Diagram Jalur Full Model
Berdasarkan Gambar1 menunjukkan
bahwa website berpengaruh positif sebesar
23,3% terhadap online purchase decision,
search engine marketing berpengaruh positif
sebesar 14,8% terhadap online purchase
decision, web banner berpengaruh positif
sebesar 22,9% terhadap online purchase
decision,social network berpengaruh positif
sebesar 10,1% terhadap online purchase
decision, affiliate marketing berpengaruh
positif sebesar 2,6% terhadap online
purchase decision dan email marketing
berpengaruh positif sebesar 1,6% terhadap
online purchase decision.

X1.1

WS
X1.2

WS
X1.3

WS
X2.1

SEM
X2.2

SEM
X2.3

SEM
X3.1

WEB
X3.2

WB
X3.3

WB
X4.1

SN
X4.2

SN
X4.3

SN
X5.1

AM
X5.2

AM
X5.3

AM

PV

0,796

0,781

0,082

9,679

0,000

0,846

0,842

0,044

19,194

0,000

0,855

0,852

0,053

16,109

0,000

0,862

0,863

0,051

16,892

0,000

0,894

0,889

0,048

18,583

0,000

0,862

0,856

0,051

16,777

0,000

0,836

0,825

0,058

14,432

0,000

0,886

0,878

0,061

14,541

0,000

0,923

0,927

0,021

44,935

0,000

0,897

0,896

0,077

11,675

0,000

0,902

0,889

0,107

8,458

0,000

0,933

0,926

0,09

10,393

0,000

0,88

0,87

0,117

7,546

0,000

0,938

0,931

0,116

8,079

0,000

0,931

0,922

0,107

8,666

0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan
bahwa semua indikator dari masing-masing
variabel website, search engine marketing, web
banner, social media, affiliate marketing, email
marketing dan online purchase decision
memiliki Loading Factor diatas 0,5 sehingga
diketahui bahwa semua indikator dari variabel
website, search engine marketing, web banner,
social media, affiliate marketing, email
marketing dan online purchase decision valid
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sebagai indicator untuk mengukur konstrak/
variabel masing-masing.
TABEL 5

COMPOSITE RELIABILITY (CR)
Composite
Reliability

Cronbach's
Alpha

Website (X1)

0,871

0,783

SEM (X2)
Web Banner
(X3)
Social
Network (X4)
Affiliate
Marketing
(X5)
Email
Marketing
(X6)
Online
Purchase
Decision (Y)

0,905

0,884

0,913

0,858

0,936

0,898

0,941

0,906

0,917

0,862

0,918

0,886

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan
bahwa nilai composite reliability untuk
masing-masing variabel diatas 0,7. Artinya
indikator dari masing-masing variabel
website, search engine marketing, web
banner, social media, affiliate marketing,
email marketing dan online purchase
decision dapat dikatakan memiliki reliabilitas
atau keterandalan yang baik sebagai alat
ukur.

(X1) sebesar 0,693 artinya secara rata-rata
69,3% informasi yang terdat pada masingmasing indikator dapat terwakili melalui
variabel laten website. Nilai AVE pada variabel
search engine marketing (X2) sbesar 0,761
artinya secara rata-rata 76,1% informasi yang
terdapat pada masing-masing indikator dapat
terwakili melalui variabel laten search engine
marketing. nilai AVE pada variabel web
banner (X3) sebesar 0,778 artinya secara ratarata 77,8% informasi yang terdat pada masingmasing indikator dapat terwakili melalui
variabel laten web banner. Nilai AVE pada
variabel social networking (X4) sebesar 0,83
artinya secara rata-rata 83% informasi yang
terdat pada masing-masing indikator dapat
terwakili melalui variabel laten social
marketing. Nilai AVE pada variabel affiliate
marketing (X5) sebesar 0,841 artinya secara
rata-rata 84,1% informasi yang terdat pada
masing-masing indikator dapat terwakili
melalui variabel laten affiliate marketing. Nilai
AVE pada variabel email marketing (X6)
sebesar 0,787 artinya secara rata-rata 78,7%
informasi yang terdat pada masing-masing
indikator dapat terwakili melalui variabel laten
email marketing. Nilai AVE pada variabel
online purchase decision (Y) sebesar 0,694
artinya secara rata-rata 69,4% informasi yang
terdat pada masing-masing indikator dapat
terwakili melalui variabel laten online
purchase decision.

Tabel 6
Average Variance Extracted (Ave)
Average Variance
Extracted (AVE)
Website (X1)

0,693

SEM (X2)

0,761

Web Banner (X3)

0,778

Social Networking (X4)

0,83

Affiliate Marketing (X5)

0,841

Email Marketing (X6)
Online Purchase
Decision (Y)

0,787
0,694

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan
bahwa nilai AVE pada semua variabel diatas
0,5 artinya variabel dikatakan valid secara
konvergen. Nilai AVE pada variabel website
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WS
(X1
)
X1
.1
X1
.2
X1
.3
X2
.1
X2
.2
X2
.3
X3
.1
X3
.2

0,7
96
0,8
46
0,8
55
0,3
35
0,2
96
0,4
54
0,2
16
0,2
2

TABEL 7
CROSS LOADING
SE
WB SN AM
M
(X3 (X4 (X5
(X2
)
)
)
)
0,3 0,1 0,1 0,0
72
21
82
72
0,4 0,2 0,2 0,2
1
93
65
47
0,2 0,3 0,4 0,2
7
16
09
66
0,8 0,3 0,3 0,3
62
06
24
95
0,8 0,2 0,0 0,8
94
14
82
38
0,8 0,3 0,2 0,4
62
74
15
14
0,3 0,8 0,2 0,5
8
36
44
98
0,1 0,8 0,1 0,5
77
86
95
05

EM
(X6
)

OP
D
(Y)

0,2
09
0,2
21
0,2
56
0,3
88
0,3
94
0,4
28
0,4
04
0,3
92

0,2
84
0,3
13
0,4
06
0,3
33
0,3
27
0,2
89
0,3
03
0,3
34
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X3
.3
X4
.1
X4
.2
X4
.3
X5
.1
X5
.2
X5
.3
X6
.1
X6
.2
X6
.3
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
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0,3
48
0,3
22
0,3
58
0,3
05
0,2
27
0,2
63
0,1
83
0,2
1
0,3
24
0,1
92
0,3
22
0,2
09
0,3
71
0,3
77
0,4
12

0,3
39
0,2
68
0,1
69
0,2
09
0,3
64
0,4
68
0,4
07
0,4
15
0,4
14
0,3
94
0,3
28
0,2
12
0,3
55
0,2
04
0,3
84

0,9
23
0,3
47
0,1
93
0,3
01
0,5
86
0,5
96
0,5
34
0,4
47
0,4
26
0,4
31
0,3
01
0,4
62
0,3
56
0,2
32
0,3
2

0,3
61
0,8
97
0,9
02
0,9
33
0,2
04
0,2
96
0,2
95
0,2
77
0,2
78
0,3
61
0,2
1
0,2
93
0,2
57
0,3
02
0,2
06

0,5
56
0,3
29
0,2
12
0,2
56
0,8
8
0,9
38
0,9
31
0,5
06
0,4
22
0,3
31
0,2
57
0,2
81
0,3
66
0,2
11
0,2
4

0,4
92
0,3
37
0,2
79
0,3
21
0,3
55
0,4
73
0,4
6
0,9
39
0,9
03
0,8
14
0,2
17
0,3
02
0,3
0,1
85
0,2
6

0,4
19
0,2
81
0,2
58
0,2
9
0,2
57
0,3
38
0,3
03
0,2
54
0,2
96
0,2
65
0,8
91
0,6
49
0,8
5
0,8
61
0,8
9

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
bahwa indikator X1.1–X1.3 lebih tinggi
berkorelasi dengan variabel website (X1)
dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator X2.1–X2.3 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel search engine marketing
(X2) dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator X3.1–X3.3 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel web banner (X1)
dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator X4.1–X4.3 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel social networking (X4)
dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator X5.1–X5.3 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel affiliate marketing (X5)
dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator X6.1–X6.3 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel email marketing (X6)
dibandingkan dengan variabel lainnya.
Indikator Y1–Y5 lebih tinggi berkorelasi
dengan variabel online purchase decision (Y)
dibandingkan dengan variabel lainnya. Nilai
cross loading indikator yang lebih tinggi
terhadap variabelnya dibandingkan dengan
variabel
lain
menunjukkan
bahwa
discriminant validity dalam penelitian ini
sudah sesuai.

TABEL 8
COLLINEARITY STATISTIC (VIF)
VIF
X1.1

1,644

X1.2

1,826

X1.3

1,521

X2.1

1,828

X2.2

2,273

X2.3

2,081

X3.1

1,871

X3.2

2,347

X3.3

2,569

X4.1

2,454

X4.2

2,82

X4.3

3,379

X5.1

2,439

X5.2

3,438

X5.3

3,455

X6.1

4,48

X6.2

3,577

X6.3

1,744

Y1

3,253

Y2

1,356

Y3

2,452

Y4

3,118

Y5

3,165

Sumber: Hasil Pengolahan Data,
2019
Uji multicolliniearity dilakukan untuk
mengetahui hubungan antar indikator. Untuk
mengetahui apakah indikator formatif
mengalami
multicolliniearity
dengan
mengetahui nilai VIF. Berdasarkan Tabel nilai
VIF < 10 artinya dapat dikatakan bahwa
indikator
tersebut
tidak
terjadi
multicolliniearity.
TABEL 9
R SQUARE
R
Square
Online
Purchase
Decision

0,286

R Square
Adjusted
0,24

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019
Menurut Vincenco (2010) Kriteria nilai
R Square sebesar 0,67 (kuat), 0.33 (moderat),
0,19 (lemah). Menurut chin (1998), nilai R
Square dikatakan (kuat) jika nilai sebesar 0,67,
dikatakan (moderat) jika nilai sebesar 0.33 dan
dikatakan (lemah) jiak nilai sebesar 0,19 .
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Berdasarkan Tabel 9 hasil dari R Square (R2)
diatas menghasilkan nilai online purchase
decision sebesar 0,286 maka nilai R Square
dikatakan (moderat).
Hasil penelitian sejalan dengan
logika teori pembahasan sebelumnya yang
menyebutkan bahwa dalam digital
marketing yang meliputi Website, Search
Engine Marketing, Web Banner, Social
Media dan affiliate Marketing sesuai
dengan penelitian (Wati, 2013) dalam
Deavaj at al. (2003) yang menyatakan
terdapat keterkaitan antar variabel
marketing Online terhadap keputusan
pembelian, hal itu dibuktikan yakni
keputusan pembelian secara online
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1)
efisiensi sebuah pencarian meliputi waktu
yang cepat, mudah dalam penggunaan dan
usaha pencarian yang mudah 2) value yang
meliputi harga bersaing dan kualitas
terbaik 3) interaksi meliputi informasi,
load time, keamanan dan navigasi.
Salah satu variabel penelitian inipun
didukung oleh Jurnal Penelitian (Ghafiki
& Setyorini, 2017) yang menyatakan
bahwa pengolahan data secara simultan
kualitas website berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan pembelian.
Hasil penelitian ini bertolak
belakang dengan kesimpulan pada jurnal
penelitian (Wandanaya, 2012) yang
menyatakan bahwa budaya penduduk
Indonesia untuk membeli barang online
masih rendah, dikarenakan mereka lebih
suka belanja dengan konvensional.
Penelitian ini membuktikan dengan hasil
nilai kontinum online purchase desicion
yang sesuai data penelitian adalah
termasuk dalam kategori tinggi
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
berkaitan dengan rumusan masalah dalam
penelitian ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Gambaran digital marketing diukur
melalui variabel website, search engine
marketing,
web
banner,
social
networking serta affiliate marketing.

2.

3.
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Pengaruh tertinggi oleh Website. Hal ini
menunjukkan adanya penilaian baik dari
responden mengenai website yang
memberikan informasi dan promosi
kepada konsumen. Sedangkan pengaruh
terendah adalah e-mail marketing.
Gambaran variabel online purchase
desicion diukur melalui dimensi need
recognition,
information
search,
alternative evaluation, purchase decision
dan postpuchase desicioin. Pengaruh
tertinggi yaitu need recognition. Hal ini
menunjukkan adanya penilaian baik dari
responden mengenai need recognition
membuat konsumen melakukan online
purchase decision. pengaruh terendah
adalah information research.
Terdapat
pengaruh
positif
digital
marketing terhadap online purchase
desicion

UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti bersyukur dengan selesainya
penelitian ini, dan peneliti mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dan berpartisipasi dalam penelitian
ini sehingga terlaksana dengan baik, lancar,
dan sukses.
DAFTAR PUSTAKA
Aco, A., & Endang, A. H. (2017). Analisis
Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.
Anshari, M. F., & Mahani, S. E. (2018).
Pengaruh Digital Marketing dan Sales
Promotion terhadap Impulse Buying pada
Situs Berrybenka . com ( Studi Kasus
pada Masyarakat Kota Bandung ), 1174–
1179.
Dahlan. (2017). Bab ii kajian pustaka,
kerangka pemikiran, dan hipotesis 2.1.,
25–94.
Fika, A. (2015). pengaruh Keamanan,
Kemudahan, dan Resiko Kinerja terhadap
Keputusan Pembelian secara Online di
Tokopedia.
Ghafiki, R., & Setyorini, R. (2017). Pengaruh
Kualitas Website Terhadap Keputusan

152

JURNAL EKONOMI & BISNIS VOL. 18 NO. 2 HAL: 144-152

Pembelian Pada Situs Bukalapak.Com
the Impact of Website Quality To
Purchase Decision on Bukalapak.Com,
4(1), 678–686.
Hisam sam. (2018). &quot;Digital
Marketing&quot; Pengertian Menurut
Para Ahli &amp; ( Manfaat - Kelebihan
- Kekurangan ).
Iskandar, C. A. (2019). Apa Itu Email
Marketing? 12 April 2019. Retrieved
from
https://www.wartaekonomi.co.id/read2
23504/apa-itu-email-marketing.html
Nilakandi, Z. (2019). Pengertian Bisnis
Beserta Fungsi, tujuan dan Jenis-Jenis
Bisnis Secara Lengkap. 4 Oktober
2019. Retrieved from
https://www.nesabamedia.com/pengerti
an-bisnis/
Sebayang, E. K. (2016). Social Media VS
Social Network. 31 Oktober 2016.
Retrieved from
https://www.kompasiana.com/evikristin
/5816e1388d7e61b31916f0c2/socialmedia-vs-social-network?page=all
Sukandar, C. A. (2019). Apa Itu Search
Engine Marketing? 4 April 2019.
Retrieved from
https://www.wartaekonomi.co.id/read2
22345/apa-itu-search-enginemarketing.html
Suryadi, D. (2018). Mendongkrak
Akselerasi Bisnis Via Transformasu
Digital. 24 Oktober 2018, 66.
Ulil Azmi, M. (2016). Pengaruh Program
Komunikasi Pada Digital Marketing
Dan Sales Promotion Terhadap Impulse
Buying Pada Konsumen Situs
Lazada.Co.Id. Program Studi Ilmu
Komunikasi Falsafah Dan Peradaban
Paramadina.
Ulya, F. N. (2019). Fashion Jadi Produk
Terlaris dan Menguntungkan bagi ECommerce. 12 Juli 2019. Retrieved
from
https://money.kompas.com/read/2019/0
7/12/193100126/fashion-jadi-produkterlaris-dan-menguntungkan-bagi-ecommerce
Wandanaya, A. B. (2012). TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN
PRODUK Di era globalisasi serta
teknologi yang terus berkembang saat
ini pemasaran dapat menerapkan suatu
teknologi baru yang cepat dan mampu

menjangkau konsumen secara global
dalam waktu singkat dan dana yang tidak
terlalu be, 5(2).
Wati, N. (2013). Analisis Pengaruh Harga,
Kualitas Produk, Dan Marketing Online
Terhadap Keputusan Pembelian Serta
Pengaruhnya Pada Kepuasan Konsumen.
Management, 1–16.
Wijaya, M. (2018). Pengaruh Internet untuk
Bisnis dan masa Depan. 7 Desmber 2018.
Retrieved from
https://www.kompasiana.com/moniccaw/
5c0a782e6ddcae289a6942e5/pengaruhinternet-untuk-bisnis-dan-masadepan?page=all

JURNAL EKONOMI & BISNIS VOL. 18 NO. 2 HAL: 153-159

153

Management Perubahan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Perusahaan
Menggunakan Analisis Balance Score Card
Endang Wahyudi1), Hasanudin2), Lydia Salvina Helling3), A.A Gede Ajusta4)
Universitas Bina Sarana Informatika
1
Email: endang.edw@bsi.ac.id, 2hasanudin.hnu@bsi.ac.id, 3Lydia.lsh@bsi.ac.id,
4
a.gede.age@bsi.ac.id
Abstrak
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengontrol resiko dan meminimalisasi efek kerugian yang
mungkin terjadi pada perusahaan, perubahan manajemen dengan pendekatan kemanusiaan
memberikan efek terbaik. Balance Score Card merupakan suatu alat untuk melihat pandangan /
Persfektif terhadap pengukuran kinerja dari perusahaan, terdapat empat perspektif yaitu financial,
internal process, Learning & Grow dan Customer, Sasaran Manajemen Perubahan adalah untuk
menetapkan prosedur standar pengelolaan permintaan perubahan secara tangkas dan efisien dalam
upaya meminimalkan risiko dan dampak perubahan yang dapat terjadi secara drastis terhadap operasi
bisnis, faktor pendorong perubahan berdasarkan kepentingan top management atau permasalahan
operasional harian dari staf pelaksana system diantaranya permasalahan tentang kesulitan agen untuk
closing, tagihan tak terbayarkan dari pengembang, lambatnya pencairan fee menjadi fokus dari
strategi change management sehingga menerbitkan strategi upgrading system dan Pengelolaan
Training agen melalui Jpi Incubator ( J.inc) serta membentuk selling validator.
Kata Kunci: Manajemen Perubahan, Balance Score Card, JPI Incubator

PENDAHULUAN

PT. Jaya Persada Indonesia atau JPI

Startegi perusahaan dalam menjalankan

merupakan perusahaan yang didirikan dengan

usahanya tidak dapat lepas dari usaha untuk

semangat

memuaskan pelanggannya, membentuk posisi

terhadap perkembangan properti dan sumber

pasar yang menarik dan mencapai sasaran

daya manusia yang dimiliki, maka perusahaan

organisasi sehingga memerlukan beberapa

saat ini menitik beratkan area bisnis yang

kumpulan alternatif atau pilihan atas suatu cara

dikerjakan oleh PT. Jaya Persada Indonesia

untuk mencapai tujuan.

adalah Developer Property, Keagenan Properti

Dalam

persaingan

agen

kebersamaan,

melihat

peluang

properti

(JPI Propertindo) serta area bisnis lainnya,

diperlukan suatu usaha yang bersifat inovatif

seperti konsultan IT. Prioritas kegiatan yang

sehingga perusahaan dapat tetap berjalan

diutamakan saat ini adalah keagenan property

dengan baik. Usaha tersebut tentu harus

hal ini disebabkan kegiatan keagenan property

disesuaikan dengan resources yang ada.

membutuhkan kemampuan sales dengan biaya
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terjangkau namum memberikan hasil yang

website rumahniaga.com, serta Balance Score

signifikan.

Card.

Untuk menunjang kegiatan perusahaan

Menurut Orr Anthony (2019) Beberapa

dalam aktifitas sehari-hari yang meliputi

manfaat yang dapat dihasilkan dari Change

kegiatan property seperti listing, canvasing,

Management termasuk:

training agen, rectruitmen, selling maka

• Peningkatan keselarasan TI ke bisnis

diperlukan suatu sistem yang dapat membantu,

• Mengurangi dampak buruk pada operasi

kegiatan tersebut.

bisnis

Berdasarkan perjalanan perusahaan dalam

• Peningkatan visibilitas ke perubahan IT

5 tahun ini maka ditemukan beberapa kondisi

• Responsif yang diprioritaskan untuk berubah

yang harus diperbaiki seperti terlambatnya

• Peningkatan manajemen risiko

pencairan fee agen, kurang terkontrolnya

• Mengurangi

tagihan developer yang tertunda, kesulitan agen
untuk closing perbulan.

gangguan

layanan

dan

downtime sistem
• Meningkatkan produktivitas staf

Analisis Balance score card melihat

• Implementasi perubahan lebih cepat

permasalahan perusahaan dalam 4 persfektif
yaitu; Financial, Learning & Grow, Internal
Proses dan Customer. Sehingga diharapkan
dengan metode analisis ini ditemukan solusi
optimal.

Jenis-jenis Perubahan
1) Perubahan Darurat / Mendesak
Perubahan darurat adalah sesuatu yang
harus dinilai dan diimplementasikan secepat

Oleh karena itu kami tertarik untuk
mengetahui strategi perubahan yang dilakukan
perusahaan ini dalam jurnal ini yang diberi judul
“Management

Perubahan

Peningkatan

Daya

Sebagai

Saing

Upaya

Perusahaan

Menggunakan Analisis Balance Score Card ”.

mungkin untuk menyelesaikan insiden besar.
Perubahan

darurat

cenderung

lebih

mengganggu dan memiliki tingkat kegagalan
yang tinggi, sehingga harus dijaga agar tetap
minimum. Definisi pasti dari perubahan
darurat harus didefinisikan dalam kebijakan
manajemen perubahan.

METODOLOGI PENELITIAN

2) Perubahan Standar

Untuk mendukung hasil analisa terhadap
kemungkinan adanya manajemen perubahaan
pada perusahaan maka diperlukan nya suatu
tools yang digunakan

seperti

wawancara,

kuisioner, data pendukung yang didapat pada

Perubahan standar adalah perubahan yang
sering terjadi, berisiko rendah dan memiliki
prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya
dengan tugas yang didokumentasi kan untuk
diselesaikan. Perubahan standar tunduk pada
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persetujuan awal untuk mempercepat proses

secara holistik dan manajemen mengetahui

manajemen perubahan. Change Model (rencana

sejauh mana perkembangan perusahaan yang

terdokumentasi dan berulang untuk mengelola

telah dicapai saat ini, perubahan strategi

jenis perubahan tertentu) yang menggambarkan

menggunakan

proses untuk menangani perubahan berulang

informasi yang akurat.

analisis

ini

memerlukan

sering kali dibuat untuk perubahan standar. Jika

Dalam BSC terdapat 4 jenis persfektif yang

jenis perubahan standar meningkatkan risiko

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan

bagi organisasi, itu mungkin menjadi Perubahan

yaitu

Normal.

Financial , Dalam persfektif ini management

3) Perubahan Besar

Cash Flow mendapatkan perhatian khusus, hal

Perubahan yang mungkin memiliki

ini

disebabkan

agar

perusahaan

dapat

implikasi keuangan yang signifikan dan / atau

melakukan tindakan penurunan biaya dan

berisiko

optimalisasi dari peluang pendapatan derifikasi

tinggi.

Perubahan

seperti

itu

membutuhkan proposal perubahan mendalam

product. Ada tiga tolok ukur yaitu :

dengan

a. Pertumbuhan dari pertambahan yang didapat

justifikasi

keuangan

dan

tingkat

persetujuan manajemen yang sesuai. Setiap
proses organisasi untuk mengidentifikasi dan
mengelola perubahan besar akan berbeda
tergantung pada ukuran dan kompleksitas

selama proses bisnis berlangsung
b. Penurunan aset kearah yang optimal dan
memaksimalkan strategi investasi
c.Penurunan

biaya

dan

meningkatnya

bisnis. Suatu perubahan dalam hal ini dapat

produktifitas kerja

berubah dari yang operasional menjadi taktis,

Internal Proses , Dalam persfektif ini

atau taktis menjadi strategis dan memerlukan

perusahaan menilai seberapa besar kepatuhan

tingkat otoritas yang berbeda untuk persetujuan.

karyawan terhadap aturan atau SOP yang telah

4) Perubahan Normal

ditentukan serta sinergi dari setiap unit kerja.

Perubahan normal adalah perubahan yang

Untuk mengukur poin ini, Direksi perusahaan

tidak standar dan tidak darurat dan biasanya

harus rutin mengamati bagaimana kondisi

memerlukan perubahan penting untuk layanan

internal dalam perusahaan. Apakah semuanya

atau infrastruktur TI. Perubahan normal tunduk

dijalankan

pada proses peninjauan manajemen perubahan

ditetapkan atau malah keluar dari peraturan.

penuh, termasuk peninjauan oleh Change

Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap

Advisory

karyawan akan menghasilkan proses bisnis

Board

(CAB)

dan

otorisasi

/

penolakan.

sesuai

dengan

metode

yang

internal yang bagus. Selain bertambahnya

Balance Score Card merupakan tools yang

jumlah konsumen, omzet dan keuntungan yang

digunakan untuk melihat hasil kerja perusahaan

didapat perusahaan juga akan bertambah, ada
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tiga hal yang dapat diperhatikan dalam

serangkaian program kerja, selanjutnya program

Persfektif ini yaitu :

kerja tersebut akan diukur, dipantau atau

a. Proses inovasi terkait

dengan ide

terhadap produksi / flayer iklan/ media

dirubah

untuk

memastikan

bahwa

goals

organisasi terpenuhi.

promosi yang di gunakan
b. Proses operasi terkait dengan aktivitas
harian

bagian

internal

perusahaan

apakah sudah sesuai dengan Key
Performance Indicator (KPI) masing
masing unit kerja
c. Proses pasca penjualan terkait dengan
metode pemasaran
Customer,
dengan

cara

memahami

Persfektif

perusahaan
keperluan

ini

berkaitan

melayani
atau

dan

kebutuhan

konsumen, pelayanan yang baik menentukan
tingkat kepuasan konsumen yang berakibat

Learning & Growth, Karyawan merupakan aset
bagi

perusahaan

karena

tanpa

keberadaan karyawan proses pertumbuhan dan
perkembangan perusahaan akan mendapatkan
hambatan yang berarti serta dapat tidak
terpenuhinya

menggunakan balance score card
Berdasarkan gambar 1, balance score
card dapat digunakan untuk mengelola strategi
bisnis perusahaan yang ditetapkan management
dalam visi, misi serta strategi. Objektifitas yang

repeated order.

penting

Gambar 1. Pengelolaan strategi manajemen

3

persfektif

lainnya

yaitu

financial, pelanggan, internal proses, terdapat
tiga hal yang dapat diperhatikan dalam

c. Motivasi, dorongan dan tanggung jawab
Saputra

Hidayat

(2019)

Balanced Scorecard (BSC) adalah sistem

menerjemahkan

goals

dapat terpenuhi sehingga cash flow perusahaan
berada dalam keadaan baik, maka pembenahan
internal

proses

wajib

dilakukan

untuk

menentukan proses mana yang inefisiensi dan
yang harus ditingkatkan kualitasnya dengan

Punishment sesuai dengan kinerja unit ) untuk

b. Kemampuan mengelola informasi

yang

maka revenue dan repeated order dari customer

culture positif ( SOP yang jelas, Reward dan

a. Kemampuan karyawan / skill

manajemen

dengan harapan meningkatnya satisfaction

cara meningkatkan IT support, membangun

persfektif ini yaitu :

Menurut

dilakukan fokus kepada customer satisfaction

bertujuan

untuk

organisasi

kedalam

meningkatkan organizational capacity .
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HASIL DAN PEMBAHASAN DENGAN

bisnis berdasarkan informasi yang akurat

ANALISA BALANCE SCORE CARD.

sehingga dalam era industri 4.0 ini perusahaan

Change management merupakan suatu

dapat menghadapinya apakah dengan bertahan

cara bagi management untuk mengukur sejauh

atau jika diperlukan melakukan diversifikasi

mana di perlukannya perubahan terhadap suatu

usaha.

proses / prosedur sistem yang sudah berjalan

Balance

Score

Card

memiliki

4

selama ini. Beberapa kondisi yang ada pada

pandangan terhadap kondisi yang dianalisa

perusahaan :

secara keseluruhan yaitu :

•

Divisi Keuangan lambat mengetahui

A. Financial ( Keuangan )
Pandangan

developer mana saja yang lambat dalam
•

Divisi Marketing lambat mengetahui

keuangan apakah sudah tersistem, akurat,

agen mana saja yang sudah closing,

anggaran

melakukan canvasing, melakukan listing

akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Divisi

dengan

cash

flow

perencanaan,

Selama perjalanan kegiatan perusahaan
HRD

kesulitan

untuk

Jumlah

Closing

ditemukan beberapa kondisi yang berhubungan
dengan keuangan diantaranya :
•

diajukan mengikuti training.
Penurunan

sesuai

pengelolaan

kinerja

perusahaan

menegetahui agen mana yang perlu
•

melihat

melakukan pembayaran fee

produk
•

dari

ini

dengan cepat posisi keuangan secara

dalam

realtime

semester pertama tahun 2019 untuk
masing masing area sesuai dengan tabel

Direktur keuangan sulit mengetahui

•

Dibutuhkan waktu yang lama untuk
membuat rekapitulasi pengeluaran

di bawah ini :
•

Sulit

mengetahui

detail

piutang

perusahaan
•

Dibutuhkan waktu lama untuk proses
pencairan fee agent

Untuk perspeftif ini dilakukan upgrading
Tabel 1. Data Closing Smt-1 thn 2019
Analisis Balance score card digunakan

system keuangan menggunakan accounting
system

managemen untuk melihat secara keseluruhan

B. Customer

(Holistik) kondisi yang dialami saat ini sehingga

Pandangan ini melihat bahwa objectivitas

management dapat menentukan perubahan

strategi yang diharapkan bermuara kepada

strategi perusahaan.

Sangat

penting bagi

perusahaan untuk mengembang kan strategi
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kepuasan konsumen sehingga layanan kepada

antara

konsumen menjadi sasaran dari persfektif ini.

pembayaran fee

Untuk perusahaan

yang memposisikan

pelisting

D. Learning

sebagai market place maka ada 2 jenis

dan

&

developer

Growth

(

terkait

Capacity

Organizational )

konsumen, yaitu Developer atau pengembang

Pada Pandangan ini perusahaan dapat

yang sudah bermitra untuk menjual properti dan

melihat kemampuan penjualan / memasarkan

dipasarkan oleh perusahaan, dan Free Agency

produk dari masing masing agen, mengelola

yang sudah tercatat datanya sebagai agen

informasi produk yang terdapat pada aplikasi

properti.

maupun website, serta motivasi atau dorongan

Strategi yang digunakan untuk menjaga

yang dimiliki agen perusahaan

kepercayaan pengembang dapat dilakukan
dengan

memperbaki

kelengkapan

proses

dokumen

administrasi

penagihan

dengan

akurat, dan cepat.

Berdasarkan data yang dimiliki saat ini
terdapat kurang lebih 3.692 agen yang telah
dilantik namun jumlah closing baru mencapai 1
% saja, jumlah agen yang melakukan instalasi

Peningkatan loyalitas agen perlu ditingkat

aplikasi jpi android berkisar 300 agen, kegiatan

kan sehingga jumlah agen yang closing dapat

canvasing diikuti sekitar 3 % dari agen yang

meningkat, hal ini dapat berimplikasi terhadap

dilantik,

kepercayaan

terus

perusahaan yaitu membentuk JPI Incubator

menggunakan jasa perusahaan dalam hal

yang memiliki tugas untuk meningkatkan

marketing

performa agen dengan kurikulum update,

pengembang

properti,

untuk

untuk

persfektif

ini

dilakukan sarana pelatihan berbentuk incubator

maka

strategi

yang

digunakan

system training berbasis iso 9001:2008.

yang tersistem, berkesinambungan, materi
update serta trainer yang berpengalaman

KESIMPULAN

C. Internal Proses

Balance Score Card merupakan suatu tools

Pandangan ini melihat hal apa saja yang

atau alat yang digunakan perusahaan untuk

perlu diperhatikan dalam aktivitas atau kegiatan

melihat kondisi menyeluruh, sehingga dalam

semua bagian dalam perusahaan, apakah

menentukan perubahan manajemen semuanya

semuanya dikerjakan sesuai dengan jobdesk

terdokumentasi,

atau KPI masing masing divisi.

Berdasarkan

kondisi

di

melakukan

strategi

perubahan

Strategi yang dapat dilakukan perusahaan

terarah

terkait peningkatan value dalam persfektif ini

diantaranya adalah :

adalah Membentuk Selling Validator yang

•

memiliki tugas sebagai koordinator dan mediasi

Membentuk

Selling

dan

sistematik.

atas

manajemen
standard

Validator

yang

memiliki tugas sebagai koordinator dan
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•

mediasi antara pelisting dan developer

understanding-it-change-management-

terkait pembayaran fee

vs.-organizational-change, 2017

Membentuk Incubator yang bertugas untuk
meningkatkan
marketing

skill

properti

dan

pengetahuan

dengan

kurikulum

pelatihan up to date, mengadopsi standar
ISO 9001:2008
•
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Membuat Training dalam JPI Incubator
berdasarkan tingkat skill yaitu tahap Dasar,
Tahap Terampil dan Tahap Mahir
Demikian ulasan mengenai analisis

Manajemen Perubahan menggunakan Balance
Score Card PT JPI, semoga dapat berguna bagi
kita semua.
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e-mail : nadaizzati28@gmail.com, marsofiyati@unj.ac.id

Abstrak
Administrasi perkantoran memiliki peranan yang sangat penting. Sebagian besar kegiatan
perkantoran telah enggunakan aplikasi e-office. E-office kini menjadi tren yang sulit dipisahkan dari
kegiatan perkantoran. Tren tersebut akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja bisnis perusahaan
yang berjalan secara efektif dan efisien. Penulisan ini membahas mengenai penerapan e-office dalam
perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran dan
menganalisa penerapan e-office dalam upaya peningkatan kinerja bisnis perusahaan.
Kata kunci: Administrasi Perkantoran, E-office, Peningkatan Kinerja Bisnis

PENDAHULUAN

learning, e-library, dan lain sebagainya.

Indonesia saat ini sedang memasuki era

Semuanya sudah terhubung dengan internet

industri baru yang disebut dengan era revolusi

atau dapat disebut dengan Internet of Things

industri 4.0. Arti 4.0 sendiri adalah bahwa

(IOT).

revolusi

industri

ini

telah

memasuki

Perkembangan teknologi informasi dan

gelombang ke-4 dari perkembangan industri

komunikasi

yang berbeda dari sebelumnya.

mengakibatkan organisasi pemerintah maupun

Dasar kemunculan era revolusi industri

yang

semakin

pesat

swasta dan perusahaan-perusahaan yang ingin

4.0 ini dapat dilihat dari berubahnya cara kerja

memaksimalkan

manusia akibat dari besarnya peran internet

otomatisasi

dalam otomatisasi atau digitalisasi di berbagai

teknologi yang ada dan sedang berkembang,

sektor kehidupan. Hampir semua sektor

baik untuk berkomunikasi dengan banyak

kehidupan manusia memakai internet, sebut

orang, untuk pemberian informasi, maupun

saja e-banking, e-commerce, e-government, e-

penggunakan

dengan

cara

teknologi

memanfaatkan
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untuk keperluan administrasi perkantoran,

karena data menjadi terpusat (centralized)

seperti dalam proses pengarsipan, dokumentasi

dengan bantuan database sehingga data yang

dan surat menyurat yang sering dilakukan

ada akan saling terhubung dan menjadi

dalam lingkungan perkantoran.

kesatuan

utuh

yang

dapat

memberikan

Electronic Office (e-office) adalah suatu

informasi bagi pegawai kantor . Selain data

sistem yang berhubungan dengan administrasi

tentunya penggunaan komputer bagi para

yang secara maya memusatkan komponen-

pegawai

komponen sebuah organisasi, di mana data,

terciptanya

informasi dan komunikasi dibuat melalui

Hendrixon, 2017).

media telekomunikasi. Seiring perkembangan

juga

sistem

memberikan

reformasi

peningkatan

di

Indonesia

yang

diperlukan

e-office

demi

(Oktaf

&

Penerapan sistem e-office diharapkan

zaman serta dengan kebijakan penerapan
birokrasi

mutlak

banyak

manfaat

efektivitas

terhadap
kegiatan

mewajibkan setiap proses bisnis atau kegiatan

korespondensi kedinasan, akan tetapi sistem e-

kantor harus berjalan dengan efisien dan

office merupakan karya tangan manusia

efektif

sehingga

penerapannya
kekurangan,

yang

menyebabkan

terjadinya

masih

terdapat

transformasi

proses

bisnis

dari

sistem

beberapa

konvensional

atau

manual

ke

sistem

wawancara dengan Ibu Nurul Badriyah
kekurangan

secara

driven)

koneksi atau jaringan yang tidak stabil,

menggambarkan pengiriman sebuah dokumen,

kesalahan penulisan saat memasukkan data

misalnya surat yang masih berupa hardcopy,

surat ke dalam data base e-office seperti

dan dikirimkan dengan kurir antar unit di

penomoran surat, tanggal surat, tujuan surat, isi

lingkungan kantor (Arief, 2005). E-office

surat,

sebagai salah satu hasil dari pekembangan

keterlambatan penyelesaian surat serta belum

teknologi tentunya akan membantu pegawai di

adanya kesadaran penerima e-office terhadap

kantor

tugas-tugas

penggunaan internet yang masih rendah.

mereka. Tidak hanya pegawai, tetapi para

Berdasarkan banyaknya kelemahan tersebut

pemimpin pun juga akan ikut menikmati

Fakultas

hasilnya misalnya menghasilkan laporan yang

Surabaya berupaya sebaik mungkin untuk

dapat digenerate dengan cepat berdasarkan

memperbaikinya,

data terpadu yang ada didalam sistem e-office.

diterapkannya sistem e-office dapat terwujud.

Sistem e-office mempermudah penyimpanan

Fakta dan fenomena yang sudah dijelaskan di

dan pengolahan data di dalam suatu kantor

atas menunjukkan bahwa penerapan e-office

dalam

(document

menyelesaikan

dan

jenis

Ekonomi

diantaranya

hasil

otomatisasi. Proses bisnis yang dilakukan
manual

tersebut

berdasarkan

surat

sehingga

Universitas

sehingga

seperti

terjadi

Negeri

tujuan
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merupakan

upaya

memanfaatkan

pemerintah

teknologi

dalam

informasi

dan

dengan

nama

Penelitian

e-perkantoran

yang

dilakukan

(e-office).

menghasilkan

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

indikator keberhasilan yang menampilkan data

korespondensi kedinasan. Banyaknya surat

perbandingan kondisi sebelum dan sesudah

yang dikelola dan perlunya pengiriman surat

pemanfaatan aplikasi e-office di Pusjatan.

dengan tepat dan cepat dalam kegiatan

Pemanfaatan aplikasi e-office terbukti sangat

korespondensi

membantu dalam mempercepat proses bisnis

kedinasan

menjadikan

teknologi informasi sebagai media yang

perkantoran.

dianggap mampu dan handal untuk membantu

Menurut Mulyono (2018), elektronik office

dalam pengelolaan surat dan pengiriman surat

(e-office) sebagai salah satu hasil dari

yang cepat dan tepat.

perkembangan

Berdasarkan latar belakang yang ada,

membantu

teknologi

pegawai

di

tentunya

akan

kantor

dalam

penulis mengambil judul “Penerapan E-office

menyelesaikan tugas-tugas perkantoran. Tidak

dalam Upaya Peningkatan Kinerja Bisnis

hanya pegawai, tetapi para pemimpin pun juga

Perusahaan”

akan ikut menikmati hasilnya sehingga dapat
menghasilkan laporan yang dapat di-generate

RUMUSAN MASALAH

dengan cepat berdasarkan data terpadu yang

Rumusan masalah dalam penulisan artikel
jurnal ini yaitu penerapan e-office yang dapat
digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan

ada di dalam sistem e-office. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aplikasi e-office berupa
surat masuk dan surat keluar serta disposisi
memudahkan pegawai mengurus administrasi

kinerja bisnis perusahaan.

perkantoran khususnya dokumen persuratan
dan korespondensi sehingga surat dapat

TINJAUAN PUSTAKA

diproses secara cepat dan efisien.
Menurut Dewandaru (2013), semenjak

Menurut Juariyah dan Hendrixon (2017),

bergulirnya masa reformasi di Indonesia,

salah satu cara untuk memperluas internal

seluruh kegiatan pemerintahan mengalami

organisasi

transformasi yang dikenal dengan nama

elektronik office (e-office). Aplikasi e-office

reformasi birokrasi. Salah satu program

berupa disposisi online yang memudahkan

reformasi

karyawan mengurus administrasi perkantoran

adalah

penerapan

electronic

government (e-government) di lingkungan
perkantoran pemerintah. Dalam e-government
dikenal sebuah layanan untuk mendukung
kegiatan perkantoran khususnya administrasi

yaitu

dengan

menggunakan
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khususnya surat masuk, sehingga surat dapat

perlengkapan serta media yang digunakan

diproses secara cepat dan efisien.

untuk mendukung penerapan yang dilakukan
(Dewandaru, 2013). Korespondensi kedinasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

manual indentik dengan pemakaian kertas

Dalam pembahasan ini difokuskan ke

sebagai media untuk mencatat surat masuk,

upaya

surat keluar dan penyimpanan surat secara

perusahaan.

manual. Sedangkan e-office menggunakan

Electronic Office (e-office) adalah suatu sistem

sistem peralatan dan perlengkapan mesin-

yang berhubungan dengan administrasi, secara

mesin

maya

komponen-komponen

komputer, seperangkat server, seperangkat

sebuah organisasi dimana data, informasi, dan

aplikasi untuk memasukkan surat masuk, surat

komunikasi

media

keluar dan penyimpanan surat yang berbasis

telekomunikasi (Robles, 2001). Electronic

sistem informasi yang terhubung secara online

dalam E-Office dapat berarti bahwa semua

sehingga seluruh data surat atau informasi

pekerjaan

dengan

yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah

administrasi perkantoran dikerjakan secara

dan cepat. Selain itu korespondensi kedinasan

elektronis dan menggunakan bantuan alat

manual memiliki tingkat keawetan yang

komunikasi dan sistem informasi. Dengan

kurang dan membutuhkan banyak ruang dalam

perkembangan teknologi telekomunikasi saat

menyimpan data-data surat sehingga akan

ini, jaringan broadband berkecepatan tinggi,

menyulitkan ketika penemuan kembali saat

dan internet, maka perkantoran telah menjadi

surat-surat sedang dibutuhkan. Sedangkan e-

elektronis secara elektronik. Pekerjaan kantor

office memiliki tingkat keawetan yang jauh

yang selama beberapa dekade dilakukan secara

lebih

manual telah berubah menjadi elektronik

penggunaan tempat penyimpanan surat karena

bahkan beberapa sudah menerapkan kantor

semua sudah ter-cover di dalam e-office ini.

dalam

penerapan

peningkatan

e-office

kinerja

bisnis

memusatkan

maya.

dibuat

yang

Kantor

dalam

melalui

berhubungan

elektronis

administrasi

baik

dan

seperti

mampu

seperangkat

mengurangi

menggunakan

teknologi komunikasi untuk menyediakan
layanan

elektronik,

perkantoran

secara

elektronis kepada siapa saja, dimana saja

KESIMPULAN DAN SARAN
Saat ini dunia sudah memasuki era industri
baru, yakni revolusi industri 4.0 atau yang

administrasi

biasa dikenal dengan 4IR. 4IR mencakup

perkantoran adalah korespondensi. Perbedaan

beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan

antara

buatan (AI), Internet

Salah

satu

e-office

kedinasan manual

pekerjaan

dengan

korespondensi

adalah peralatan dan

of Things (IoT),

wearables devices, robotika canggih, dan 3D
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printing. Perkembangan teknologi yang sangat

DAFTAR PUSTAKA

pesat tentu saja akan berpengaruh pada
kehidupan manusia. Agar kita dapat menjadi
sumber daya manusia yang berkualitas tentu
saja kita harus dapat menyesuaikan diri dengan

e-office

dalam

kegiatan

administrasi perkantoran mampu mendukung
terciptanya tertib administrasi perkantoran
khususnya dalam kegiatan korespondensi. EOffice merupakan suatu layanan berupa
aplikasi

elektronik

yang

memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi

pengolahan

administrasi

perkantoran yaitu korespondensi kedinasan
berupa surat menyurat baik surat masuk, surat
keluar dan penyimpanan surat, bagi setiap
pegawai di suatu perusahaan atau institusi yang
dilakukan secara elektronik Tujuan dalam
penerapan

e-office

ini

adalah

untuk

meningkatkan efektivitas kegiatan perkantoran
khususnya kegiatan korespondensi kedinasan
dari

yang

sebelumnya

manual

menjadi

elektronik.
Pemanfaatan aplikasi e-office terbukti
sangat membantu dalam mempercepat proses
bisnis

perkantoran.
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