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✉
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Abstract
This study aims to determine whether there is an influence between credit risk and liquidity risk on the level
of profitability. Credit risk is represented by the financial ratio of Non Performing Loans (NPL), liquidity
risk is represented by the financial ratio Loan to Deposit Ratio (LDR), and the level of profitability is
represented by the financial ratio Return on Assets (ROA). This research uses descriptive quantitative
method with the type of data used, namely secondary data, and the data is sourced from the financial reports
of each banking institution. Data collection techniques are used in 2 ways, namely: the documentation
method and the library research method. The population in this study is state-owned banking institutions
which are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). With the sampling technique used is the simple
random sampling technique and obtained samples, namely Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), and Bank Tabungan Negara (BTN). The results of this study are partially the NPL and
LDR variables have a significant negative effect on the ROA variable. And simultaneously the NPL variable
and the LDR variable have an effect on the ROA variable. A and the level of influence is 74.5%
Keywords : ROA; NPL; LDR

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara risiko kredit dan risiko
likuiditas terhadap tingkat profitabilitas. Risiko kredit diwakili oleh rasio keuangan Non Performing
Loans (NPL), risiko likuiditas diwakili oleh rasio keuangan Loan to Deposit Ratio (LDR), dan tingkat
profitabilitas diwakili oleh rasio keuangan Return on Assets (ROA). Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan bersumber dari laporan
keuangan masing-masing lembaga perbankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 cara
yaitu: metode dokumentasi dan metode penelitian pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah
lembaga perbankan milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling dan diperoleh sampel yaitu
Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Hasil penelitian ini secara parsial variabel NPL dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap
variabel ROA. Dan secara simultan variabel NPL dan variabel LDR berpengaruh terhadap variabel
ROA. A dan tingkat pengaruhnya 74,5%.
Kata kunci : ROA; NPL; LDR

Tingkat ekonomi yang semakin
tinggi berpeluang menimbulkan tingkat
risiko yang tinggi pula, salah satunya
ialah risiko kredit dan risiko likuiditas.
Oleh sebab itu, dalam menyingkapinya
lembaga perbankan lebih berhati-hati
dalam menjalankan operasi kredit.
Manfaat yang dapat diperoleh dalam
sikap tersebut dapat memberikan efek
pada
tingkat
profitabilitas
yang
meningkat. Berikut gambaran tingkat
profitabilitas yang diwakili oleh rasio

PENDAHULUAN
Peran lembaga perbankan sangat
diperlukan
untuk
memastikan
perekonomian
khususnya
bagian
keuangan beroperasi dengan efisien.
Operasi lembaga perbankan dipengaruhi
oleh 2 (dua) faktor yakni faktor dari
dalam (internal) dan faktor dari luar
(eksternal). Pada kesempatan ini peneliti
akan membahas mengenai faktor internal.
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Return On Asset (ROA) pada bank
BUMN periode 2017-2019.
Gambar 1. Grafik ROA

Sumber: Annual Report masing-masing bank, diolah oleh peneliti (2021)
Pada gambar diatas terlihat bahwa
ROA pada bank BNI, BRI. dan BTN
mendapati penurunan dari tahun ke tahun.
Terlihat dengan sangat jelas penurunan
dari Bank BTN yang menurun sangat
drastis. Peneliti berasumsi apakah
penurunan profitabilitas ini dipengaruhi
oleh tingginya tingkat risiko kredit atau
risiko likuiditas yang merupakan faktor
internal.
Faktor internal pertama yang akan
diteliti yakni risiko kredit. Risiko kredit

merupakan salah satu risiko yang cukup
serius yakni apabila kredit yang tidak
tertagih mengakibatkan terjadinya kredit
macet, hal itu dapat mempengaruhi
pendapatan lembaga perbankan. Oleh
sebab itu, risiko kredit perlu ditangani
dengan serius. Rasio yang akan mewakili
risiko kredit yakni rasio keuangan Non
Performing Loan (NPL). Berikut
disajikan data perkembangan rasio
keuangan NPL pada bank BUMN periode
2017-2019.

Gambar 2. Grafik NPL

Sumber: Annual Report masing-masing bank, diolah oleh peneliti (2021)
2
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Pada gambar diatas rasio
keuangan NPL tahun 2017-2019
mendapati kenaikan. Kenaikan rasio NPL
berpengaruh pada naiknya risiko kredit
pula dan bisa saja berpengaruh pada
tingkat profitabilitas. Contohnya bisa
dilihat pada gambar 1.1 tingkat
profitabilitas Bank BTN mengalami
penurunan drastis dan pada gambar 1.2
rasio NPL pada Bank BTN mengalami
kenaikan drastis pula. Hal itu
menunjukkan suatu tanda tanya apakah

naik turunnya rasio NPL mempengaruhi
tingkat profitabilitas?.
Selanjutnya faktor internal kedua
yang akan diteliti yakni risiko likuiditas.
Risiko likuiditas ialah kegagalan lembaga
perbankan dalam melunasi hutang jangka
pendeknya. Rasio yang akan mewakili
risiko kredit yakni rasio keuangan Loan
to Deposit Ratio (LDR). Di bawah ini
disajikan data perkembangan rasio
keuangan LDR pada bank BUMN
periode 2017-2019.

Gambar 3. Grafik LDR

Sumber: Annual Report masing-masing bank, diolah oleh peneliti (2020)
Pada gambar diatas rasio
keuangan LDR tahun 2017-2019
mendapati kenaikan. Kenaikan rasio
LDR berpengaruh pada naiknya risiko
likuiditas pula dan bisa saja berpengaruh
pada tingkat profitabilitas. Contohnya
bisa dilihat pada gambar 1.1 tingkat
profitabilitas Bank BTN mengalami
penurunan drastis dan pada gambar 1.3
rasio LDR pada Bank BTN mengalami
kenaikan drastis pula. Hal itu
menunjukkan suatu tanda tanya apakah
naik turunnya rasio LDR mempengaruhi
tingkat profitabilitas?.
Beralaskan pada fenomena diatas,
peneliti
tertarik
untuk
membuat
penelitian yang berjudul “Pengaruh

Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas
terhadap Profitabilitas (ROA)”.
METODE PENELITIAN
Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data
Metode yang dipakai yakni metode
deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif
yakni metode yang dipakai untuk
mendeskripsikan hasil penelitian ini
dengan bermaksud membuat sebuah
kesimpulan. Menurut Sugiyono (2014)
yakni: “Metode kuantitatif ialah metode
yang beralaskan pada positivisme,
dipakai untuk meneliti sampel penelitian
dengan maksud mencari tahu hipotesis
yang telah dibuat”.
Jenis data yang dipakai yakni data
sekunder, dan data bersumber dari
3
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laporan
keuangan
masing-masing
lembaga perbankan.
Teknik pengumpulan data yang
dipakai melalui 2 cara yakni: metode
dokumentasi dan metode kepustakaan
(Library Research). Metode dokumentasi
ialah teknik pengambilan data yang tidak
langsung difokuskan kepada subjek
penelitian. Dan metode kepustakaan
dilaksanakan
dengan
cara
mengumpulkan bahan atau data yang
berkaitan dengan objek penelitian.

Pengukuran Dan Definisi Operasional
1) Variabel Bebas atau Independen
(X)
1. Non Performing Loan (X1)
Non Performing Loan (NPL)
ialah rasio keuangan yang menilai
tingkat kesehatan bank dalam
bidang
kredit.
NPL
mencerminkan kemampuan bank
dalam mengendalikan kredit yang
bermasalah.
2. Loan to Deposit Ratio (X2)
Menurut Bubu (2016)
“Loan to Deposit Ratio (LDR)
ialah keahlian bank untuk
melunasi dana milik nasabah yang
disimpan dalam bank dengan
program kredit”.

Populasi dan Sampel Penelitian
1) Populasi
Populasi ialah kumpulan objek
atau subjek penelitian. Dalam
penelitian ini populasi yang dipakai
yakni lembaga perbankan BUMN
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
2) Sampel
Menurut Arikunto (1996:117)
“Sampel
ialah
sebagian/wakil
populasi yang diteliti”. Teknik
pengambilan sampel yang dipakai
yakni teknik simpel random sampling
yakni pengambilan sampel secara
acak. Sampel yang dipakai yakni
Bank Negara Indonesia (BNI), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank
Tabungan Negara (BTN).

2) Variabel Terikat atau Dependen
(Y)
Return on Asset (ROA) ialah
gambaran keahlian perusahaan dalam
mengelola sumber daya untuk
menghasilkan laba (Prasanjaya dan
Ramantha, 2013). Apabila hasil dari
rasio ROA adalah positif artinya
lembaga perbankan memperoleh laba.
Begitupun sebaliknya apabila hasil
dari rasio ROA adalah negatif artinya
lembaga perbankan memperoleh rugi
dan
untuk
menyingkapinya
manajemen bank perlu mencari
sumber risiko tersebut.

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Sumber: dikerjakan peneliti, 2020

4
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Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dan analisis regresi linear
berganda.

Uji Normalitas
Uji normalitas bermaksud untuk
mencari tahu apakah data penelitian
berdistribusi normal atau tidak. Hasil
yang diperoleh seperti berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Hasil uji normalitas yang
didapatkan beralaskan pada uji
Kolmogorov-Smirnov, diperoleh
nilai Asymp. Sig. (2-tailed)
0,060.
Dasar
pengambilan
keputusan karena hasil 0,060 >
0,05 artinya data berdistribusi
normal.

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dipakai untuk
mencari tahu apakah data yang dipakai
mengalami multikolinearitas atau tingi.
Data yang baik ialah data yang tidak
mengalami multikolinearitas. Hasil yang
diperoleh seperti berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Hasil uji multikolinieritas
diperoleh hasil tolerance sebesar
0,199 dan nilai VIP sebesar 5,032.
Karena nilai tolerance 0,199 ≥
0,10 dan nilai VIP 5,032 ≤ 10.

Artinya data tidak mengalami
multikolinearitas.

5
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penelitian mengalami korelasi
atau tidak. Hasil yang diperoleh
seperti berikut:

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dipakai
untuk mencari tahu apakah data

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Hasil uji autokorelasi,
diperoleh nilai durbin watsonnya
sebesar
0,448.
Kemudian
selanjutnya ialah mencari nilai
Durbin Watson dengan tabel
Durbin Watson (dl dan du). Maka
diperoleh data dibawah ini: (n =
36)
d : 0,448
dl : 1,309
du : 1,574

4-dl
4-du

: 2,691
: 2,426

Beralaskan pada kriteria
pengambilan keputusan diperoleh
d < dl = 0,448 < 1,309 artinya
pada data ini terjadi autokorelasi.
Cara untuk memperbaikinya
adalah dengan menggunakan
metode
Cochrane
Ocrutt.
Hasilnya sepertinya berikut ini:

Tabel 5. Uji Autokorelasi (Metode Cochrane Ocrutt)

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
penelitian
mengalami
heterokedastisitas atau tidak. Data
yang baik ialah data yang tidak
terjadi heteroskedastisitas. Hasil
yang diperoleh seperti berikut:

Beralaskan pada kriteria
pengambilan keputusan diperoleh
du < d < 4-du = 1,574 < 2,144 <
2,426 artinya pada data ini tidak
terjadi autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Uji
heteroskedastisitas
dipakai untuk mencari tahu data

6
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Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
tidak
heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas
dengan uji glejser, diperoleh nilai
signifikan NPL 0,035, karena nilai
0,035 > 0,05 artinya variabel NPL
tidak
mengalami
heteroskedastisitas. Dan nilai
signifikan LDR 0,353, karena nilai
0,353 > 0,05 artinya variabel LDR

mengalami

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi liniear berganda
bermaksud untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat. Hasil yang diperoleh
seperti berikut:

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Hasil pengujian dalam penelitian
ini akan dilakukan dengan model regresi
linier berganda dengan rumus sebagai
berikut:

2) Koefisien NPL yang diperoleh
sebesar -0,730 dan bernilai negatif,
artinya jika variabel NPL meningkat
sebesar 1 satuan maka akan
membuat ROA meningkat sebesar
0,730 satuan dengan syarat variabel
inflasi dianggap konstan atau
bernilai 0 (nol).
3) Koefisien LDR yang diperoleh
sebesar -0,045 dan bernilai negatif,
hal ini berarti bahwa jika variabel
LDR meningkat sebesar 1 satuan
maka
akan
membuat
ROA
meningkat sebesar 0,045 satuan
dengan syarat variabel suku bunga
dianggap konstan atau bernilai 0
(nol).

Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Y = 7,779 – 0,730X1 – 0,045X2
Beralaskan persamaan regresi
linear berganda diatas, maka data
penelitian dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1) Nilai konstanta yang diperoleh
sebesar 7,779, artinya variabel NPL
dan LDR dianggap konstan atau
bernilai 0 (nol), maka Return On
Asset (ROA) akan meningkat
sebesar 7,779 satuan.
7
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yang diuji ialah 1 (satu) variabel
independen dan 1 (satu) variabel
dependen. Hasil yang diperoleh seperti
berikut:

Uji Parsial (Uji t)
Menurut Sujarweni (2016 : 358)
“Uji t dipakai untuk menganalisis ada
atau tidaknya pengaruh suatu variabel
bebas terhadap variabel terikat. Variabel

Tabel 8. Uji Parsial (Uji t)

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
a. Pengaruh variabel NPL (X1)
terhadap ROA (Y)

LDR (X2) terhadap ROA
(Y)
Ha2 : Ada pengaruh yang
signifikan
antara
variabel LDR (X2)
terhadap ROA (Y)

Hipotesis yang digunakan yaitu:
H01 : Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel
NPL (X1) terhadap ROA
(Y)
Ha1 : Ada pengaruh yang
signifikan antara variabel
NPL (X1) terhadap ROA
(Y)

Pada tabel 4.7 hasil uji t
variabel LDR diperoleh nilai
signifikan 0,030. Karena nilai
signifikan 0,030 < 0,05, maka
artinya H0 ditolak dan Ha
diterima. Dan Beralaskan hasil
perbandingan thitung dengan ttabel
diperoleh hasil thitung = -2,272 dan
ttabel = 2,035 (df = n-k = 36-3 =
33). Karena -2,272 < 2,035,
artinya H0 ditolak dan Ha
diterima.

Pada tabel 4.7 hasil uji t
variabel NPL diperoleh nilai
signifikan 0,022. Karena nilai
signifikan 0,022 < 0,05, maka
artinya H0 ditolak dan Ha
diterima. Dan Beralaskan hasil
perbandingan thitung dengan ttabel
diperoleh hasil thitung = -2,404 dan
ttabel = 2,035 (df = n-k = 36-3 =
33). Karena -2,404 < 2,035,
artinya H0 ditolak dan Ha
diterima.

Uji Simultan (Uji F)
Menurut Sujarweni (2016 :
360) “uji statistik F menunjukkan
variabel bebas secara bersamasama (simultan) berpengaruh
terhadap variabel terikat”. Hasil
yang diperoleh seperti berikut:

b. Pengaruh variabel LDR (X2)
terhadap ROA (Y)
Hipotesis yang digunakan yaitu:
H02 : Tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel
8
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Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Rumusan
rancangan
pengujian
hipotesis
secara
simultan (uji F) ialah sebagai
berikut:
H0 : β1 = β2 = 0 : Variabel
NPL dan variabel LDR tidak
berpengaruh terhadap ROA
Hα : β1 ≠ β2 ≠ 0 : Variabel
NPL
dan
variabel
LDR
berpengaruh terhadap ROA

Dan
Beralaskan
hasil
perbandingan Fhitung dengan Ftabel,
diperoleh hasil Fhitung = 52,141
dan Ftabel = 3,28. Karena nilai
52,141 > 3,28, maka artinya H0
ditolak a dan Ha diterima.
Koefisien Determinasi (𝐑𝟐 )
Koefisien
determinasi
(R2 )
bermaksud untuk mengukur tingkat
pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat. Hasil yang diperoleh
seperti berikut:

Beralaskan tabel 4.8 nilai
signifikan yang diperoleh sebesar
0,000, karena nilai 0,000 < 0,05
maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 10. Koefisien Determinasi (R2)

Sumber: Dikerjakan peneliti, 2021
Beralaskan tabel 4.9 uji koefisien
determinasi (adjusted R2) diperoleh nilai
koefisien determinasi (adjusted R square)
diperoleh sebesar 0,745. Artinya
hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen memiliki tingkat
hubungan sebesar 74,5%.

terhadap tingkat profitabilitas. Risiko
kredit diwakili oleh rasio keuangan Non
Performing Loan (NPL), risiko likuiditas
diwakili oleh rasio keuangan Loan to
Deposit Ratio (LDR), dan tingkat
profitabilitas diwakili oleh rasio
keuangan Return On Asset (ROA).
Penelitian ini memakai metode deskriptif
kuantitatif dengan jenis data yang dipakai
yakni data sekunder, dan data bersumber
dari laporan keuangan masing-masing
lembaga
perbankan.
Teknik

KESIMPULAN
Penelitian ini bermaksud untuk
mencari tahu apakah ada pengaruh antara
risiko kredit dan risiko likuiditas
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pengumpulan data yang dipakai melalui
2 cara yakni: metode dokumentasi dan
metode kepustakaan (Library Research).
Populasi pada penelitian ini yaitu
lembaga perbankan BUMN yang tercatat
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan
teknik pengambilan sampel yang dipakai
yakni teknik simpel random sampling
dan diperoleh sampel yaitu Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia
(BRI), dan Bank Tabungan Negara
(BTN).
Hasil yang diperoleh dari penelitian
ini yaitu:
1. Secara parsial variabel NPL
berpengaruh negatif signifikan
terhadap variabel ROA. Artinya
naik turunnya risiko kredit
berpengaruh terhadap tingkat
profitabilitas yang dicapai.
2. Secara parsial variabel LDR
berpengaruh negatif signifikan
terhadap variabel ROA. Artinya
naik turunnya risiko likuiditas
berpengaruh terhadap tingkat
profitabilitas yang dicapai.
3. Secara simultan variabel NPL
dan variabel LDR berpengaruh
terhadap variabel ROA. Artinya
naik turunnya risiko kredit dan
risiko likuiditas secara bersamasama
dapat
mempengaruhi
tingkat profitabilitas, dan tingkat
pengaruhnya sebesar 74,5%.
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ABSTRACT
This study aims to determine the description of Strategic Planning and the External
Environment on the Performance of MSME Food in Sukabumi City, determine the Strategic
Planning on the Performance of MSMEs, and Know the External Environment on the
Performance of MSMEs. The research method used is descriptive and associative methods with
a quantitative approach. The sampling technique in this study used non-probability sampling
with purposive sampling method, with a total sample of 40 SMEs as respondents. Data analysis
techniques used in this study are multiple correlation techniques, coefficient of determination,
multiple linear regression and hypothesis testing simultaneously (F test) and partially (T test).
The results in this study using the coefficient of determination seen from the value (R Squire)
that the influence of Strategic Planning and External Environment on MSME Performance is
0.775 while Strategic Planning on MSME Performance is 0.718 The magnitude of the influence
of the External Environment on MSME Performance is 0.743 the influence of Strategic
Planning and External Environment on the performance of SMEs 77.5% and the remaining
2.25% is influenced by other variables not examined. From the results obtained from the
hypothesis test (F test) it can be seen that Strategic Planning has an effect on MSME
Performance and the External Environment has an effect on MSME Performance. The results
of the partial hypothesis test (T test) show that Strategic Planning has an effect on MSME
Performance and the External Environment has a significant influence on MSME Performance.
Keywords: Planning Strategy, External Environment, MSME Performance

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Perencanaan Strategis dan
Lingkungan Eksternal terhadap Kinerja UMKM Makanan di Kota Sukabumi, mengetahui
Perencaan Strategis terhadap Kinerja UMKM, Mengetahui Lingkungan Eksternal terhadap
Kinerja UMKM. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode Deskriptif dan Asosiatif
dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
non probability sampling dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak
40 pelaku UMKM dijadikan sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah teknik korelasi berganda, koefisien determinasi, regresi linier berganda
dan uji hipotesis secara simultan (uji F) dan secara parsial (uji T). Hasil pada penelitian ini
dengan menggunakan uji koefisien determinasi dilihat dari nilai (R Squire) bahwa pengaruh
Perencanaan Strategis dan Lingkungan Eksternal terhadap Kinerja UMKM 0,775 sedangkan
Perencanaan Strategis terhdap Kinerja umkm sebesar 0,718 Besarnya pengaruh Lingkungan
Eksternal terhadap Kinerja UMKM Sebesar 0,743 pengaruh Perencanaan Strategis dan
Lingkungan Eksternal terhadap Kinerja UMKM 77,5% dan sisanya 2,25% dipengaruhi oleh
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variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil yang diperoleh dari uji hipotesis (uji F) terlihat bahwa
Perencanaan Strategis berpengaruh terhadap Kinerja UMKM dan Lingkungan Eksternal
berpengaruh terhadap Kinerja UMKM. Adapun hasil dari uji hipotesis secara parsial (uji T)
menunjukkan Perencanaan Strategis berpengaruh terhadap Kinerja UMKM dan Lingkungan
Eksternal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja UMKM.

Perkembangan UMKM di Sukabumi
selama 3 tahun terakhir terdapat perubahan
tepatnya pada tahun 2018-2020. Menurut
data dari (Antara, 2018) jumlah UMKM di
Sukabumi sebesar 24,159 dan (Sukabumi
Update, 2019) mengungkapkan Jumlah
UMKM meningkat sebesar 25,996. Dan
((Jurnal Sukabumi, 2020) mengungkapkan
UMKM sukabumi sebesar 20,240. Berikut
tabel perkembangan UMKM selama 3
tahun di Kota Sukabumi :
Perkembangan UMKM selama 3
tahun terakhir

1. PENDAHULUAN
UMKM di Indonesia mempunyai
kontribusi yang penting sebagai penopang
perekonomian.
Penggerak
utama
perekonomian di Indonesia selama ini pada
dasarnya adalah sektor UMKM. Selain
berperan dalam pertumbuhan ekonomi
nasional dan penyerapan tenaga kerja,
UMKM
juga
berperan
dalam
pendistribusian hasil-hasil pembangunan
dan
merupakan
motor
penggerak
pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional.
Perhatian pada pengembangan sektor
UMKM memberikan makna tersendiri pada
usaha menekan angka kemiskinan suatu
negara. Pertumbuhan dan pengembangan
sektor UMKM sering diartikan sebagai
salah
satu
indikator
keberhasilan
pembangunan,
khususnya
bagi
negaranegara yang memiliki income
perkapita yang rendah (Primiana, 2009:49)

No

1
2
3

Perkembangan UMKM Sukabumi 3
tahun terakhir
Tahun

Kriteria

Dalam Angka

2018
2019
2020

NAIK
NAIK
TURUN

24,159
25,996
20,240

Sumber : Diskoperindag Sukabumi 2021
Perkembangan UMKM di Sukabumi
pada tahun 2018 sebesar 24,159 UMKM
dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan
menjadi 25,996 UMKM dan pada tahun
2020 perkembangan UMKM mengalami
penurunan menjadi 20,240. Jika dilihat dari
perkembangan UMKM di Sukabumi
tepatnya pada tahun 2020 mengalami
penurunan
maka
adanya
suatu
permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.
Menurut data dari (Diskoperindag,
2020) total nilai produksi UMKM sebesar
Rp 18,322,014,000 sedangkan total omzet
UMKM sebesar Rp 17,340,442,000. Total
omzet tidak seimbang dengan dengan total
nilai produksi menjadi permasalahan di
UMKM. Maka diperlukan Kapabilitas
Inovasi untuk menghasilkan kualitas
produk dan mampu untuk memenuhi
standar konsumen.

Kota Sukabumi merupakan kota jasa
dan perdagangan sehingga banyak
masyarakat mengugunakan kesempatan ini
untuk berwirausaha. Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota
Sukabumi, Jawa Barat dalam websitenya
menjelaskan ada sekitar 18 ribu pelaku
UMKM yang bergerak di berbagai bidang
usaha. Dari jumlah tersebut sebagian sudah
ada yang naik kelas dan produknya
ditampung diberbagai pasar modern baik di
dalam maupun luar Kota Sukabumi.
Dengan semakin meningkatnya pelaku
UMKM berdampak positif terhadap
ekonomi khususnya kalangan masyarakat
menengah ke bawah. Selain berpengaruh
terhadap perekonomian, juga dapat
mensejahterakan
masyarkat
dengan
mengurangi jumlah pengangguran di kota
sukabumi.
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Menurut data dari yang tercantum di
(Diskoperindag, 2020) jumlah pekerja dari
777 UMKM yang ada di Kota Sukabumi
sebesar 4,781 orang yang terdiri dari 3,363
laki-laki dan 1,418 perempuan. Dengan
jumlah tenaga kerja sebanyak itu maka
diperlukan
Pengetahuan
Manajemen
(Knowledge
Management)
untuk
mengedukasi dan melatih para tenaga
pekerja tersebut yang dapat memberikan
dampak terhadap kinerja UMKM.
Kota Sukabumi merupakan kota jasa
dan perdagangan sehingga banyak
masyarakat mengugunakan kesempatan ini
untuk berwirausaha. Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota
Sukabumi, Jawa Barat dalam websitenya
menjelaskan ada sekitar 18 ribu pelaku
UMKM yang bergerak di berbagai bidang
usaha. Dari jumlah tersebut sebagian sudah
ada yang naik kelas dan produknya
ditampung diberbagai pasar modern baik di
dalam maupun luar Kota Sukabumi.
Dengan semakin meningkatnya pelaku
UMKM berdampak positif terhadap
ekonomi khususnya kalangan masyarakat
menengah ke bawah. Selain berpengaruh
terhadap perekonomian, juga dapat
mensejahterakan
masyarkat
dengan
mengurangi jumlah pengangguran di Kota
Sukabumi.
Perkembangan UMKM di Sukabumi
selama 3 tahun terakhir terdapat perubahan
tepatnya pada tahun 2018-2020. Menurut
data dari (Antara, 2018) jumlah UMKM di
Sukabumi sebesar 24,159 dan (Sukabumi
Update, 2019) mengungkapkan Jumlah
UMKM meningkat sebesar 25,996. Dan
((Jurnal Sukabumi, 2020) mengungkapkan
UMKM sukabumi sebesar 20,240.
Berdasarkan uraian latar belakang
penelitian di atas serta melihat pentingnya
peranan strategi perusahan maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul "Perencanaan Strategi dan
Lingkungan Eksternal pada Kinerja
Perusahaan
(Studi
Pada
UMKM
Makanan Di Kota Sukabumi)"

Manajemen Strategi
Pengertian
manajemen
strategis
merupakan kumpulan ilmu tentang
penyusunan, pengimplementasian, tentang
serangkaian-serangkaian keputusan yang
efektif yang dirumuskan dari suatu
organisasi antar sumber daya manusia dan
keahlian-keahlian untuk meminimalkan
dampak resiko dan mencapai tujuan arah
perusahaan. dan juga manajemen strategis
tidak jauh dari perencanaan strategis yang
merupakan
faktor
penting
dalam
perusahaan.
Huda dan Martanti
(2018, : 2)
memandang manajemen strategi adalah
proses strategi yang dapat mencapai target
perusahaan
dalam
jangka
panjang
sebagaimana dikemukakannya: “Proses
strategi yang dirancang oleh manajemen
untuk merumuskan strategi, melaksanakan
strategi, dan evaluasi. dimana kegiatan
tersebut untuk menentukan keberhasilan
perusahaan dalam jangka panjang, dan
mencapai tujuannya.”
Adapun pendapat dari Wheelen (dalam
Huda dan Martanti, 2018, : 2) Manajemen
strategi adalah analisis dan keputusan untuk
membuat dan mempertahankan persaingan
kompetitif
sebagaimana
yang
dikemukakanya
bahwa,
“manajemen
strategis sebagai analisis, keputusan, dan
aksi yang dilakukan perusahaan untuk
menciptakan
dan
mempertahankan
keunggulan kompetitif.”
Sedangkan menurut Wheelen dan
Hunger (dalam H. Nazarudin, 2020, : 4)
mendefinisikan “Strategic management is
that set of managerial and action that
determines the long term performance of a
corporation.
It
includes
strategy
formulation, strategy implementation, and
evaluation.” Manajemen strategis adalah
seperangkat manajerial dan tindakan yang
menentukan kinerja jangka panjang suatu
perusahaan.
Ini mencakup perumusan strategi,
implementasi strategi, dan evaluasi.
Selanjutnya, mereka juga berpendapat

2. LANDASAN TEORI
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dalam penerapan manajemen strategis yaitu
terletak pada pengkajian secara cermat pada
masalah lingkungan untuk mempelajari
ancaman yang ada serta peluang yang
memungkinkan bagi kemajuan organisasi
dengan cara berpijak pada kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki oleh organisasi
tersebut.

pasar, kompetitor, sumber daya perusahaan,
dan bidang industri yang sedang digeluti
perusahaan tersebut termasuk para
pesaingnya. Dan menetapkan tujuan
perusahaannya
untuk
mengungguli
perusahaan disaat ini maupun dimasa yang
akan di review kembali ketika akan
merancang strategis yang baru dan bisa
belajar dari kesalahan yang sudah terjadi.

Pengertian manajemen strategi
merupakan kumpulan ilmu tentang
penyusunan, pengimplementasian, tentang
serangkaian-serangkaian keputusan yang
efektif yang dirumuskan dari suatu
organisasi antar sumber daya manusia dan
keahlian-keahlian untuk meminimalkan
dampak resiko dan mencapai tujuan arah
perusahaan. Manajemen strategis tidak jauh
dari perencanaan strategis yang merupakan
faktor penting dalam perusahaan.

Kinerja Perusahaan
Kinerja Perusahaan menurut (Setiawan
& Gestanti, 2018: 103) mengemukakan
bahwa: “kinerja perusahaan menunjukkan
suatu hasil pengelolaan yang dicapai oleh
perusahaan.”Kinerja
Perusahaan
merupakan suatu kemampuan perusahaan
untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan dengan menggunakan sumber
daya manusia, teknologi, dan strategi yang
sudah disusun dengan sedemikian rupa
yang bisa berdampak positif terhadap
perkembangan kinerja perusahaan. karena
perusahaan yang baik terlihat dari kinerja
perusahaanya.

Jika dilihat dari berbagai pengertian di
atas,
maka
manajemen
strategis
mempunyai kombinasi yaitu menganalisis
situasi, melakukan evaluasi diri dan analisis
pesaing baik internal maupun eksternal baik
itu lingkungan makro dan mikro, tujuan nya
bervariasi mulai dari berjangka pendek
sampai
berjangka
panjang,
dan
menyesuaikan strategi dengan tujuan
perusahaan, melakukan analisis lingkungan
untuk membangun keselarasan dengan
perusahaan sehingga bisa beradaptasi lebih
cepat dengan lingkungan. Ini menunjukkan
bahwa manajemen strategi merupakan
suatu rangkaian aktivitas terhadap
pengambilan
keputusan yang bersifat
mendasar dan komprehensif yang dibuat
oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh
pegawai.
Pada intinya, dari manajemen strategi
adalah mengidentifikasi tujuan organisasi,
sumber daya nya dan bagaimana caranya
mengolah sumber daya yang ada dapat
digunakan secara efektif dan efisien dalam
mencapai
tujuan
perusahaan,
dan
pemahaman perusahaan yang jelas tentang
visi dan misi perusahaan.

Adapun definisi kinerja perusahaan
menurut (Taouab & Issor, 2019: 96)
mengemukakan bahwa kinerja perusahaan
adalah ketika kinerja mampu menghasilkan
waktu yang efisien dan efektif. Karena itu
kinerja merupakan fungsi dari dua variabel
efisiensi dan efikasi.
Menurut Astuti (2019) Kinerja
perusahaan merupakan hasil akhir yang
dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam
periode tertentu dengan mengacu pada
standar yang telah ditetapkan. Kinerja
perusahaan pada dasarnya merupakan hasil
yang dapat diukur dan menggambarkan
kondisi empirik suatu perusahaan dari
berbagai ukuran yang disepakati. Untuk
mengetahui kinerja yang dicapai maka
dilakukan penilaian kinerja.
Perencanaan Strategis
Menurut Kerzner (dalam Iswanto,
2017) dikatakan bahwa Perencanaan
Strategis ( Strategic Planning ) adalah

Dengan adanya manajemen strategis
ini, perusahaan dapat menilai bisnis, pangsa
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sebuah alat manajemen yang digunakan
untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa
depan, sehingga rencana strategis adalah
sebuah petunjuk yang dapat digunakan
organisasi dari kondisi saat ini untuk
mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun
ke depan.
Sedangkan menurut Supriyanto (dalam
Latifa
&
Widyawati,
2017)
mengungkapkan
bahwa
perencaaan
strategis adalah proses manajemen dalam
menciptakan dan memelihara kesesuaian
antara tujuan organisasi dengan sumber
daya yang dimiliki guna menangkap
peluang pasar yang selalu berkembang.
Selanjutnya sangat penting untuk
diketahui tentang proses perencanaan
strategis yang baik. Hal ini mengingat
bahwa dalam menyu sun perencanaan
strategis haruslah dengan cermat dan teliti
karena perencanaan strategis merupakan
perencanaan yang bersifat menyeluruh.
Kesalahan dalam menyusun perencanaan
strategis akan berakibat fatal bagi
organisasi. Menurut Frederickson (Astuti,
2019) Beberapa dimensi dari perencanaan
strategis yaitu :
1. Inisiasi proses,
2. Aturan tujuan,
3. Arti dan akhir dari hubungan,
4. Penjelasan dari pelaksanaan strategis
dan
tingkat
keputusan
yang
terintergrasi.

merupakan faktor-faktor diluar kendali
yang mempengaruhi pilihan perusahaan
mengenai arah dan tindakan, yang pada
akhirnya juga mempengaruhi struktur
organisasi dan proses internalnya”.
Menurut (Kotler & Armstrong, 2018),
lingkungan eksternal perusahaan terdiri
dari dua komponen pokok yaitu:
Analisis Lingkungan Makro
Lingkungan makro terdiri dari kekuatan
sosial yang lebih besar yang mempengaruhi
lingkungan mikro, terdiri dari:
1) Lingkungan Demografi Adalah
studi kependudukan manusia yang
menyangkut ukuran, kepadatan,
lokasi, usia, jenis kelamin, rasa,
lapangan pekerjaan, dan statistik
lainnya.
2) Lingkungan Ekonomi Terdiri dari
faktor- faktor yang mempengaruhi
daya beli dan pola pengeluaran
konsumen.
3) Lingkungan Alam Adalah meliputi
sumber daya alam yang diperlukan
sebagai masukan bagi pemasar atau
yang dipengaruhi oleh kegiatan
pemasaran.
4) Lingkungan Teknologi Adalah
kekuatan
yang
menciptakan
teknologi, produk dan peluang pasar
yang baru
5) Lingkungan Politik Terdiri dari
hukum, badan pemerintahan, dan
kelompok
LSM
yang
mempengaruhi dan membatasi
berbagai organisasi dan individu
didalam masyarakat tertentu.
6) Lingkungan Budaya Terdiri dari
institusi dan kekuatan lain yang
mempengaruhi dasar, persepsi,
selera, dan perilaku masyarakat.

Lingkungan Eksternal
Dikutip dari Susanthi (David, 2017)
menjelaskan yang dimaksud dengan
lingkungan eksternal perusahaan (external
business environment) adalah berbagai
faktor yang berada di luar organisasi yang
harus diperhitungkan oleh organisasi
perusahaan pada saat membuat keputusan.
Lingkungan eksternal perusahaan adalah
semua kejadian di luar perusahaan yang
memiliki potensi untuk mempengaruhi
perusahaan.
Sedangkan menurut Pearce II dan
Robinson
dalam
(Susanthi,
2017)
“mendefinisikan lingkungan eksternal

Kinerja UMKM
Menurut Aribawa (2016: 61)
menjelaskan bahwa :
“Kinerja UMKM merupakan hasil kerja
yang di capai oleh seorang individu dan
dapat diselesaikan dengan tugas individu
tersebut didalam perusahaan dan pada suatu
periode tertentu, dan akan dihubungkan
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dengan ukuran nilai atau standard dari
perusahaan yang individu bekerja”.

kinerja merupakan salah satu kendala bagi
pengusaha dalam mengevaluasi kinerjanya.

Kinerja UMKM berdasarkan dari
perilaku nyata setiap individu ataupun
kelompok dalam sebuah usaha yang
ditunjukkan dengan pencapaian kerja yang
didapat dari jobdesc ataupun perannya
dalam sebuah usaha. (Rachmawati, 2017: 7)
Pentingnya kinerja dalam UMKM menjadi
salah satu hal yang harus diperhatikan oleh
pelaku UMKM karena kinerja merupakan
faktor
yang
menentukan
dalam
perkembangan kinerja UMKM.

Menurut (Widyaningrum dalam
(Wenty Febrianti,2021) Adapun aspek
mengukuran kinerja melalui pendekatan
balanced scorecard adalah sebagai berikut:
1. Keuangan
2. Pelanggan
3. Proses bisnis internal
4. Pembelajaran dan pertumbuhan
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini yang
digunakan adalah metode Deskriptif dan
Asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan non probability
sampling dengan metode purposive
sampling, dengan jumlah sampel sebanyak
40 pelaku UMKM dijadikan sebagai
responden. Teknik analisis data yang
digunakan pada penelitian ini adalah teknik
korelasi berganda, koefisien determinasi,
regresi linier berganda dan uji hipotesis
secara simultan (uji F) dan secara parsial
(uji T).

Peningkatan kinerja di UMKM
Menurut Nisa Noor Wahid (dalam
Muliyanti & Kaukab, 2020: 154)
menjelaskan bahwa : Peningkatan kinerja di
UMKM akan berdampak luas pada
perbaikan kesejahteraan rakyat karena
UMKM merupakan tempat dimana banyak
orang
menggantungkan
sumber
kehidupannya, dan merupakan aspek yang
menentukan keberhasilan UMKM dalam
persaingan yang kompetitif.
Peningkatan kinerja usaha juga
dikatakan sebagai keberhasilan usaha yang
artinya tolak ukur peningkatan kinerja
usaha dapat pula disamakan dengan
keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha
dapat diukur dari berbagai segi di antaranya
adalah laba usaha yang dicapai dalam kurun
waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga
diidentikkan
dengan
perkembangan
perusahaan, yaitu proses peningkatan
kuantitas dan dimensi perusahaan.
Perkembangan usaha adalah pertambahan
karyawan, peningkatan aset, omzet
penjualan, dan lain-lain (Jakarsih, 2018:4145). Akan tetapi meningkatkan kinerja
UMKM bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan karena dalam mengevaluasi
kinerja akan ada suatu kendala yang
dihadapi oleh UMKM, hal ini didukung
oleh (Muliyanti & Kaukab, 2020: 155) yang
mengemukakan
bahwa:
“Meskipun
UMKM mempunyai peran yang strategis,
mengembangkan kinerja UMKM bukan hal
yang mudah, kesulitan dalam mengukur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas dan Realibitas
N
o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Item

R hitung

R kritis

Y1.1
Y2.2
Y3.3
Y4.4
Y5.5
Y6.6
Y7.7
Y8.8

0,725
0,855
0,840
0,790
0,844
0,664
0,861
0,683

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Keteran
gan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Hasil Pengelola Data
Kuesioner2021
Berdasarkan
hasil
pengujian
validitas yang diperoleh maka dapat
disimpulkan bahwa seluruh item masingmasing
pertanyaan
dari
variabel
Perencanaan Strategi dinyatakan berstatus
valid karena nilai r hitung dari masing-masing
item pertanyaan lebih besar dari r tabel.
Adapun nilai validitas tertinggi yaitu
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terdapat pada item Y7.7 dengan t hitung
sebesar 0,861dan nilai validitas terendah
yaitu terdapat pada item Y8.8 dengan t hitung
sebesar 0,68

Berdasarkan hasil yang didapat
pada tabel hasil dari pengujian koefisien
korelasi ganda perencanaan strategi dan
lingkungan eksternal terhadap kinerja
UMKM ialah sebesar 0,880

Hasil koefisien determinasi

Uji signifikasi secara simultasn (uji f)

Model Summaryb

ANOVAa
Sum
of
Mean
Square
Squar
Model
s
df
e
F Sig.
1 Regre 1168.4
2 584.2 63.7 .000
b
ssion
14
07 70
Resid 338.96 37 9.161
ual
1
Total 1507.3 39
75
a. Dependent Variable: Kinerja UMKM
b. Predictors: (Constant), Lingkungan
Eksternal, Perencanaan Strategis

Std. Error
Mod
R
Adjusted R
of the
el
R
Square
Square
Estimate
1
.862a
.743
.736
3.194
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Eksternal
b. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber : Hasil Penelitian 2021
Hasil Analisis Output 2:
Diketahui nilai R square sebesar
0,743 maka bisa disimpulkan bahwa
besaran pengaruh variabel Lingkungan
Eksternal terhadap Kinerja UMKM
sebesar 7,43 % dan sisanya 2,57%
merupakan pengaruh dari faktor lain.
Sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke
dalam tahap selanjutnya Regresi Linear
Berganda.

Sumber : Hasil Penelitian 2021
Hasil tabel ini menggambarkan
tingkat signifikansi. Dari uji ANOVA atau
F- test hasilnya sebesar 63,770 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena
tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05
maka model regresi ini bisa dipakai untuk
memprediksi tingkat Kinerja UMKM.
Dengan kata lain, tingkat perencanaan
stategi dan lingkungan eksternal dalam
meningkatkan kinerja UMKM.

Hasil koefisien korelasi berganda
Model Summaryb
Std. Error
Mod
R
Adjusted R
of the
el
R
Square
Square
Estimate
1
.880a
.775
.763
3.027
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Eksternal,
Perencanaan Strategis
b. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sumber : Hasil Penelitian 2021
Hasil koefisien korelasi berganda
Model Summaryb
Std. Error
Mod
R
Adjusted
of the
el
R
Square R Square Estimate
1
.880a
.775
.763
3.027
a. Predictors: (Constant), Lingkungan
Eksternal, Perencanaan Strategis
b. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Uji signifikasi secara parsial (uji T)
Standar
dized
Unstandardize Coeffic
d Coefficients ients
Std.
Model
B
Error Beta
t
1 (Constant) 1.171 2.746
.427
Perencanaan 1.046 .453
.389
2.30
Strategis
7
Lingkungan 1.484 .484
.517
3.06
Eksternal
7
a. Dependent Variable: Kinerja UMKM

Sig.
.000
.027
.004

Sumber : Hasil Penelitian 2021
Uji T digunakan untuk menguji
signifikansi konstanta dan setiap variabel

Sumber : Hasil Penelitian 2021
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independen dan hipotesis nya adalah
sebagai berikut :

mengetahui cara yang tepat
meningkatkan kinerja UMKM.

Ho = Koefisien Regresi tidak Signifikan Hi
= Koefisien Regresi Signifikan
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit
Ratio (LDR), Non-Performing Loans (NPL), operational costs of operating income (BOPO) on Return On
Assets (ROA) in banking (study on commercial banks). listed on the Indonesia Stock Exchange during the
period 2016-2020. This research was conducted using associative research with a quantitative approach.
The data analysis technique is secondary data in the form of Financial Ratios from the official website of
the Indonesia Stock Exchange and with documentation techniques sourced from bank publication reports.
Sampling was done by purposive sampling with a total of 10 banks. Furthermore, the data is processed
with SPSS 26 using multiple linear regression method. The results of this study indicate that the Capital
Adequacy Ratio (CAR) has a positive effect on Return On Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) has
a positive effect on Return On Assets, Non Performing Loans (NPL) has a negative effect on Return On
Assets (ROA). ), Operational Cost of Operating Income (BOPO) has a negative effect on Return On Assets
(ROA). Simultaneously, the Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing
Loan (NPL), and Operating Income Operational Costs (BOPO) have a positive influence on the Return On
Assets (ROA) of commercial banks listed on the Stock Exchange. Indonesia for the 2016-2020 period.
Keywords : Return On Assets, Financial Ratios.

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Depsit
Ratio (LDR), Non Performing loan (NPL), biaya operasional pendepatan operasional (BOPO) terhadap
Return On Assets (ROA) pada perbankan (studi pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama periode tahun 2016-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Asosiatif
dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data adalah data sekunder berupa Rasio Keuangan dari
website resmi Bursa Efek Indonesia dan dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari laporan publikasi
bank. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah 10 bank. Selanjutnya data
diolah dengan SPSS 26 menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA),
Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets, Non Performing Loan (NPL)
berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO) berpengaruh negative terhadap Return On Assets (ROA). Secara simultan Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Biaya Operasional
Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA) pada bank
umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
Kata kunci : Return On Assets, Rasio Keuangan.

macam
perkembangan
lembaga
keuangan terutama lembaga keuangan
bank. Roda perekonomian global

Pendahuluan
Perekonomian Indonesia dalam
peranannya tidak terlepas dari berbagai
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termasuk di Indonesia, mengalami
pertumbuhan yang lambat baik dalam
perusahaan maupun perbankan (Wiwoho,
2014).
Indonesia di ambang krisis
finansial. Krisis finansial adalah jatuhnya
harga-harga asset rill atau kegiatan
ekonomi masyarakat yang sangat
mempengaruhi tolak ukur untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dan
non rill atau investasi pada sektor
keuangan yang kegiatannya tidak lebih
secara fisik seperti saham, obligasi,
deposito, asuransi dan lain-lain (KBBI,
2018:887). Krisis atau bencana finansial
ini dapat ditransmisikan atau menjalar ke
sektor rill, karena mengecilnya demand
dan tersendatnya kegiatan operasional
dalam perusahaan-perusahaan sehingga
terjadi macetnya aliran uang (Dijo, 2015).
Krisis finansial terjadi akibat
berpindahnya jumlah asset dari yang satu
ke yang lainnya. Harga-harga asset jatuh
karena sudah mengalami kenaikan secara
artifisial atau tidak wajar. Namun
ketidakpastian kapan berakhirnya wabah
COVID-19 (Coronavirus Disease-2019)
semakin memperbesar peluang terjadinya
krisis karena pandemi COVID-19 bisa
mendorong kepanikan publik terhadap
sistem perbankan atau yang dikenal
dengan istilah bank panik sehingga bankbank akan kehilanagan dana tunai dan
mengakibatkan likuiditas bank tidak
dapat mencukupi penarikan dana
nasabah, maka dalam hal ini bank akan
dikategorikan
bank
bermasalah.
Akhirnya bisa membuat bank-bank
menjadi bangkrut, mengingat Indonesia
pernah mengalami masa krisis ekonomi
yang cukup parah pada tahun 1997-1998
(Thaariq, 2020).
Lembaga keuangan Perbankan di
Indonesia yang beroperasi terdiri dari dua
sistem yaitu bank konvensional dan bank
syariah yang mana memiliki peranan
yang sama sebagai penggerak di lembaga
keuangan, namun perbedaan dari
keduanya dalam segi pengelolaan
keuangan itu sendiri. Dimana Bank

Konvensional
dalam
tata
cara
beroperasinya dijalankan berdasarkan
standar operasional perbankan yang telah
diterapkan Pemerintah dan sesuai aturan
hukum yang berlaku di Indonesia. Bank
Syariah dalam tata cara beroperasinya
mengacu kepada ketentuan-ketentuan
Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Dalam
tata cara tersebut bank syariah
menghindari dari praktek-praktek yang
dikhawatirkan mengandung unsur-unsur
riba dengan cara melakukan kegiatan
investasi atas dasar bagi hasil dari
pembiayaan perdagangan (Hasibuan,
2007:39).
Posisi
perbankan
sebagai
financial intermediary, yaitu sebagai
sarana penghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat secara efektif dan
efisien untuk mendukung pelaksanan
pembangunan
dan
meningkatkan
pemerataan
pembangunan
serta
pertumbuhan
ekonomi
kearah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang
perbankan yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 tahun 1998
bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
dalam bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak (Hasibuan, 2007:1).
Kepercayaan
masyarakat
terhadap
perbankan mulai pulih pasca terjadinya
krisis pada tahun 1998, bahkan sekarang
masyarakat mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun untuk menyimpan dan
menabung uang di bank maupun sebagai
lembaga pembiayaan.
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mengandung risiko. LDR merupakan
rasio yang mengukur perbandingan
jumlah kredit yang diberikan bank
dengan dana yang diterima oleh bank.
NPL atau kredit bermasalah adalah rasio
yang menunjukan kualitas aset bank
umum. BOPO adalah rasio yang
menggambarkan
efisiensi
biaya
operasional
dibandingkan
dengan
pendapatan operasional bank (Dasih,
2014).
Kemampuan bank mencetak laba mulai
menurun yang tercermin dari Return On
Assets perbankan per September 2019
pada akhir kuartal III dari level 2,47%
turun tipis dari periode tahun sebelumnya
sebesar 0,39%. Adapun data mengenai
dinamika rasio-rasio keuangan perbankan
di Indonesia tahun 2016-2020 secara
umum disajikan dalam tabel berikut:

Berdasarkan tabel di atas, dapat
dilihat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK)
yang dihimpun bank umum mengalami
kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020.
Ini menunjukan bahwa masyarakat
semakin paham terhadap keberadaan
perbankan. Jumlah kredit yang disalurkan
bank juga mengalami peningkatan
sehingga mengindikasikan bank semakin
efisien dalam mengelola assetnya yang
bersumber dari dana masyarakat.
Namun,
dengan
adanya
peningkatan pada setiap tahunnya dalam
hal ini bank harus disikapi dengan
Prudent untuk menjaga tingkat kesehatan
dan melindungi kepercayaan masyarakat
terhadap bank.Perbankan merupakan
nyawa dan memiliki peranan penting
dalam menggerakan perekonomian.
Dalam perekonomian global modern,
industri perbankan harus selalu sehat
terutama ditinjau dari segi permodalan
yang dilihat dari laporan keuangan untuk
melihat dalam pelaksanaan pencapaian
keuntungan
yang
maksimal
(Rundupadang, 2018).
Dalam pandemi, pemerintah
Indonesia
memutuskan
untuk
memperhatikan tiga sektor, yaitu
kesehatan, sektor rill dan perbankan.
Dalam hal ini perbankan
harus
melakukan mitigasi risiko secara cermat,
serta menggunakan strategi kreatif dalam
menghadapi kondisi yang serba tidak
menentu saat ini (Suhartoko, 2020).
Beberapa
faktor
yang
berpengaruh terhadap kondisi kesehatan
kinerja keuangan bank umum yang ada di
Indonesia dapat dilihat dan diukur dari
laporan keuangan dengan cara melakukan
pengukuran rasio keuangan bank yang
meliputi Capital Adequecy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Non
Performing Loan (NPL), dan Biaya
Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO). CAR merupakan rasio kinerja
bank untuk mengukur kecukupan modal
dalam
menunjang
aktiva
yang

Berdasarkan tabel dan grafik
diatas, dapat dilihat bahwa Rasio
Keuangan mengalami naik turun dari
tahun ke tahun baik dalam segi ROA,
CAR, LDR, NPL, dan BOPO. Pada
pergerakan tahun 2016 sampai tahun
2017 terjadi penurunan nilai CAR sebesar
1,57% yang mengindikasikan adanya
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penurunan
modal
bank.
Terjadi
penurunan LDR sebesar 3,00% yang
mengindikasikan adanya penurunan
jumlah kredit yang disalurkan oleh pihak
bank. Terjadi penurunan NPL sebesar
0,33% yang menunjukan menurunnya
kualitas aset bank. Terjadi penurunan
BOPO sebesar 9,54%, namun diikuti
kenaikan ROA yang menunjukan naiknya
dalam menghasilkan laba.
Pada pergerakan tahun 2017
sampai tahun 2018 terjadi kenaikan CAR
sebesar 1,98% yang mengindikasikan
bahwa ada kenaikan modal bank,
terjadinya kenaikan pada jumlah kredit
sebesar 2,10% terjadi penurunan kualitas
aset sebesar 0,39% dan penurunan juga
dari BOPO sebesar 0,78%, namun
pergerakan rasio tersebut terjadi
penurunan nilai ROA sebesar 0,04% yang
menunjukan bahwa terjadi penurunan
dalam menghasilkan laba.
Pada pergerakan tahun 2018
sampai tahun 2019 terjadi penurunan
pada modal bank sebesar 0,01% pada
CAR, terjadi kenaikan pada jumlah kredit
sebesar 1,34%, terjadi kenaikan kualitas
aset sebesar 0,45% dan pada BOPO
mengalami kenaikan juga sebesar 3,22%,
namun pergerakan rasio-rasio tersebut
terjadi penurunan nilai Return On Assets
sebesar 0,01% yang mengindikasikan
bahwa adanya penurunan dalam
menghasilkan kualitas laba.
Pada pergerakan tahun 2019
sampai tahun 2020 terjadi kenaikan CAR
sebesar 0,10% yang mengindikasikan
bahwa ada kenaikan pada modal bank,
terjadi penurunan pada jumlah kredit
sebesar 5,00%, pada NPL tidak ada
perubahan yang hanya bertahan pada
angka yang sama sebesar 2,65% dan
terjadi kenaikan dari BOPO sebesar
5,91%, namun terjadi penurunan nilai
ROA
sebesar
0,39%
yang
mengindikasikan bahwa pada tahun ini
terjadi penurunan dalam menghasilkan
kualitas laba.
Secara keseluruhan dari tahun ke
tahun ROA menunjukan perubahan yang
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tidak menentu sehingga faktor-faktor
rasio keuangan yang mempengaruhi
menunjukan hasil yang fluktuasi dan
pengaruh yang tidak menentu, sehingga
rasio keuangan pada bank berkaitan erat
dengan efisiensi bank dalam mengelola
asetnya, atau ROA berkaitan erat dengan
biaya yang dikeluarkan bank dalam
memperoleh pendapatan dari aset yang
dikelola
(Yudiartini,
Dharmadiaksa:2016).
Berdasarkan latar belakang di atas
penulis tertarik untuk meneliti masalah
yang berkaitan dengan rasio keuangan
terhadap Return On Assets pada
perbankan dengan judul “Pengaruh
Rasio Keuangan terhadap Return On
Assets pada Perbankan (Studi pada
Bank Umum yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020)”.
Penelitian ini untuk mengetahui ada atau
tidaknya pengaruh rasio keuangan
terhadap Return On Assets pada
perbankan, baik secara simultan dan
parsial, serta memberikan masukan dan
kontribusi untuk perbankan agar bisa
memaksimumkan kinerja keuangan
perbankan dalam memperoleh laba dan
terus menaikan nilai aset dengan stabil.
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian ini melihat kinerja
perusahaan dari sisi profitabilitas atau
seberapa besar kemampuan suatu
perbankan
dalam
menghasilkan
keuntungan. Rasio keuangan perbankan
yang sesuai sebagai proksi dari
profitabilitas adalah Return On Assets
(ROA). Dengan demikian, kerangka
pemikiran pengaruh beberapa rasio
keuangan perbankan (CAR, LDR, NPL,
BOPO) terhadap Return On Asset (ROA)
pada kinerja perbankan yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
Kerangka konseptual adalah suatu
uraian dan visualisasi tentang hubungan
atau kaitan antara konsep-konsep atau
variable-variabel yang akan diamati atau
diukur melalui penelitian yang akan
dilakukan (Notoatmojo, 2012). Kerangka
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pemikiran atau kerangka konseptual ini
ditujukan untuk memperjelas variable
yang
diteliti
sehingga
elemen
pengukurannya dapat dirinci secara
konkrit. Dengan adanya kerangka
konseptual maka peneliti akan terfokus
ke dalam bentuk yang layak diuji dan
akan memudahkan penyusunan hipotesis,
serta memudahkan identifikasi fungsi
variabel penelitian, baik sebagai variabel
bebas maupun variabel yang lainnya.
Dari
beberapa uraian diatas dan
penelitian terdahulu maka
dapat
dijelaskan adanya pengaruh rasio
keuangan terhadap Return On Assets.
Berikut disajikan kerangka pemikiran
dalam bentuk gambar :

H4
:

H5
:

Biaya Operasional Pendapatan
Operasional
secara
Parsial
Berpengaruh terhadap Return On
Asset Bank Umum yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode
2016-2020
Capital Adequacy Ratio, Loan To
Deposit Ratio, Non Performing
Loan dan Biaya Opeasional
Pendapatan Operasional secara
Simultan Berpengaruh terhadap
Return On Asset Bank Umum
yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2020

METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini termasuk
jenis penelitian Asosiatif, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ataupun hubungan antara dua
variabel atau lebih. Pendekatan yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan
metode
pendekatan
kuantitatif
yaitu
dengan
cara
mengumpulkan,
mempelajari
dan
menganalisis data dari laporan keuangan
sektor perbankan pada periode penelitian
dan diolah berdasarkan kriteria-kriteria
pengambilan
sampel
yang
telah
ditentukan oleh peneliti.Penelitian ini
dilakukan di sektor perbankan yang
dilihat dari tersedianya laporan keuangan
pada periode 2016-2020.
Analisis regresi pada dasarnya
adalah studi mengenai ketergantungan
variabel dependen (terikat) dengan satu
atau lebih variabel independen (variabel
bebas) dengan maksud dan tujuan untuk
memprediksi rata-rata populasi atau nilainilai variabel dependen berdasarkan nilai
variabel independen yang diketahui
(Gujarati, 2003 dalam buku Imam
Ghozali, 2018:95).
Dalam penelitian ini analisis
regresi berganda yaitu untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh Capital
Adequacy Ratio (X1), Loan to Deposit
Ratio (X2), Non Performing Loan (X3)
Dan Biaya Operasional pendapatan

Berdasarkan pada Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan
Peneletian, Landasan Teori, Penelitian
Terdahulu serta Kerangka Pemikiran,
maka hipotesis yang dirumuskan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 Capital Adequacy Ratio secara
Parsial Berpengaruh terhadap
:
Return On Asset Bank Umum
yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2020
H2 Loan To Deposit Ratio secara
Parsial Berpengaruh terhadap
:
Return On Asset Bank Umum
yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2020
H3 Non Performing Loan secara
Parsial Berpengaruh terhadap
:
Return On Asset Bank Umum
yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2016-2020
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operasional (X4) terhadap Return On
Asset (Y). Persamaan regresi linear
berganda dicari dengan rumus:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Keterangan :
Y
= Return On Assets (ROA)
β0
= Konstanta
β1-4
= Koefisien Regresi
X1
= Capital Adequacy Ratio (CAR)
X2
= Loan to Deposit Ratio (LDR)
X3
= Non Performing Loan (NPL)
X4
= Biaya Operasional Pendapatan
Operasional (BOPO)
e
= error (kesalahan)
persamaan linear berganda dapat berupa sebagai
berikut:
keterangan :
Y
= Estimasi Variabel Dependen
β0
= Konstanta dari Persamaan Regresi
β1-4 = Koefisien dari Variabel
Independen X1, X2, X3, X4
X1-4 = Variabel Independen
e
= Residual atau Prediction Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil uji hipotesis digunakan untuk
menjawab tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh anatar variabel bebas Capital
Adequacy Ratio (ROA), Loan to Deposit
Ratio (LDR), Non Performing Loan
(NPL) dan Biaya Operasional Pendapatan
Operasional (BOPO) secara sendirisendiri terhadap variabel terikat Return
On Assets (ROA). Berikut adalah
penjelasan dari masing-masing pengujian
hipotesis:
1. Hasil Uji Hipotesis 1
Hipotesis pertama yang
diajukan menyatakan bahwa Capital
Adequacy Ratio (CAR)berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA). Dari hasil penelitian
diperoleh koefisien regresi untuk
variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR) pada bank umum sebesar
4,166.dengan demikian hipotesis
pertama yang menyatakan Capital
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.
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Hasil
penelitian
ini
menunjukan bahwa jika Capital
Adequacy Ratio (CAR) meningkat
maka laba juga akan semakin
meningkat. Capital Adequacy Ratio
(CAR) yang semakin rendah
menyebabkan turunnya kepercayaan
masyarakat. Hal ini disebabkan
karena salah satu fungsi modal
adalah untuk menjaga kepercayaan
masyarakat. Modal bank digunakan
untuk
menjaga
kepercayaan
masyarakat,khususnya masyarakat
peminjam. Kepercayaan masyarakat
dapat dilihat dari pemegang saham.
kepercayaan masyarakat sangat
penting artinya untuk bank karena
dapat menghimpun dana untuk
keperluan operasional.
Modal dasar bank dapat
digunakan untuk menjaga posisi
likuiditas dan investasi dalam aktiva
tetap. Sebaliknya semakin tinggi
Capital Adequacy Ratio (CAR) yang
dicapai oleh suatu bank menunjukan
kinerja bank semakin baik karena
bank tersebut mampu untuk
menutupi
penurunan
aktivanyasebagai
akibat
dari
kerugian-kerugian
bank
yang
disebabkan oleh aktiva yang berisiko
dengan kecukupan modal yang
dimilikinya. Dengan kata lain,
semakin kecil risiko suatu bank maka
semakin meningkat keuntungan yang
diperoleh (Kuncoro, 2002).
Hasil
penelitian
ini
mendukung hasil penelitian dari
Kuntari (2014) yang menunjukan
bahwa Capital Adequacy Ratio
(ROA) berpengaruh positif terhadap
Return On Assets (ROA).
2. Hasil uji Hipotesis 2
Hipotesis
kedua
yang
diajukan menyatakan bahwa Loan to
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA) dari hasil penelitian diperoleh
koefisien regresi variabel Loan to
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Deposit Ratio (LDR) pada bank
umum sebesar 1,911, dengan
demikian hipotesis kedua yang
menyatakan LDR berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.
Hasil
penelitian
ini
menunjukan bahwa semakin rendah
LDR
menunjukan
kurangnya
efektivitas bank dalam menyalurkan
kredit.
LDR
yang
rendah
menunjukan bank belum sepenuhnya
mampu
mengoptimalkan
penggunaan dana masyarakat untuk
melakukan ekspansi kredit. Semakin
tinggi LDR maka laba yang
diperoleh oleh bank akan meningkat
(dengan asumsi bahwa bank tersebut
mampu menyalurkan kreditnya
dengan efektif sehingga diharapkan
jumlah kredit macetnya rendah).
Hasil
penelitian
ini
mendukung penelitian dari Gaol
(2019) yang menunjukan bahwa
Loan to Deposit Ratio (LDR)
berpengaruh positif terhadap Return
On Assets (ROA).

memiliki Non Performing Loan
(NPL) dibawah standar maksimum
dari nilai yang ditetapkan Bank
Indonesia sebesar 5% maka laba
bank masih akan dapat meningkat
walaupun NPL naik dengan cara
meningkatkan Loan to Deposit Ratio
(LDR) karena berdasarkan tabel,
nilai Lon to Deposit Ratio (LDR)
49,41% masih dibawah ketentuan
Bank
indonesia
80%-110%.
Sedangkan
menurut
Saiffudin
(2005), laba dapat meningkat
walaupun Non Performing Loan
(NPL) naik jika:
1. Total pinjaman juga naik
(sesuai data penelitian LDR
naik) sehingga bunga pinjaman
yang tidak terbayar karena
NPL dapat tertutup oleh
kenaikan Bungan pinjaman
akibat realitas pinjaman baru
atau perubahan pinjaman.
2. Terjadi trend kenaikan suku
bunga pinjaman yang tidak
diimbangi kenaikan suku
bunga pinjaman yang sepadan,
sehingga pendapatan Bunga
pinjaman meningkat lebih
tinggi dibanding peningkatan
bunga pinjaman.
3. Adanya efisiensi biaya-biaya
diluar bunga yang dapat
menutup
penurunan
pendapatan bunga akibat NPL.
4. Peningkatan pendapatan diluar
bunga atau free base income
yang
mampu
menutupi
penurunan pendapatan bunga
karena NPL.
5. Tumbuhnya pendapatan dari
angsuran pinjaman yang telah
hapus buku atau NPL lama,
maupun adanya pendapatan
dari pencadangan penghapusan
aktiva produktif (PPAP) dari
NPL yang membaik kembali
kualitasnya. Hasil penelitian
ini mendukung hasil penelitian
dari
Yudiartini
(2016)

3. Hasil Uji Hipotesis 3
Hipotesis
ketiga
yang
diajukan menyatakan bahwa Non
Performing
Loan
(NPL)
berpengaruh negatif terhadap Return
On Assets (ROA) dari hasil
penelitian siperoleh koefisien regresi
variabel
Non Performing Loan
(NPL) pada bank umum sebesar –
1,551, dengan demikian hipotesis
ketiga yang menyatakan Non
Performing
Loan
berpengaruh
negatif terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.
Hasil
penelitian
ini
menunjukan bahwa Non Performing
Loan (NPL) berpengaruh negatif
terhadap Return On Assets (ROA).
Berdasarkan tabel deskriptif statistik,
nilai rata-rata Non Performing Loan
(NPL) sebesar 1.72% menunjukan
bahwa secara umum bank umum
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menunjukan
bahwa
Non
Performing
Loan
(NPL)
berpengaruh negatif terhadap
Return On Assets (ROA).
4.

Hasil Uji Hipotesis 4
Hipotesis
keempat
yang
diajukan menyatakn bahwa
Biaya Operasional Pendapatan
Operasional
(BOPO)
berpengaruh negatif terhadap
Return On Asseets (ROA) dari
hasil penelitian diperoleh
koefisien regresi variabel
Biaya Operasional Pendapatan
Operasinal (BOPO) pada bank
umum sebesar -0,262, dengan
demikian hipotesis keempat
yang
menyatakan
Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO)
berpengaruh negatif terhadap
Return On Assets (ROA) dapat
diterima.
Hasil
penelitian
ini
menunjukan bahwa jika Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO)
meningkat maka laba semakin
menurun. Tingkat efisiensi
bank dalam menjalankan
operasinya
berpengaruh
terhadap tingkat pendapatan
atau earning yang dihasilkan
oleh bank. Jika kegiatan
operasional dilakukan dengan
efisien (dalam hal ini rasio
BOPO rendah) maka laba yang
dihasilkan bank tersebut akan
naik. Selain itu, besarnya rasio
BOPO juga disebabkan karena
tingginya biaya dana yang
dihimpun dan rendahnya
pendapatan
bunga
dari
penanaman dana. Semakin
besar
Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO), maka akan semakin
kecil atau menurun kinerja
keuangan perbankan, begitu
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juga sebaliknya, jika Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional (BOPO) semakin
kecil maka dapat disimpulkan
bahwa
kinerja
keuangan
perbankan semakin meningkat
atau membaik. Hasil penelitian
ini mendukung hasil penelitian
dari Dasih (2014) menunjukan
bahwa Biaya Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO) berpengaruh negatif
terhadap Return On Assets
(ROA).
5. Hasil Hipotesis
Berdasarkan hasil pengujian
secara simultan, menunjukan
bahwa pada bank umum
Capital
Adequacy
Ratio
(CAR), Loan to Deposit Ratio
(LDR), Non Performing Loan
(NPL) dan Biaya Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO) berpengaruh positif
terhadap Return On Assets
(ROA). Ini ditunjukan dari
nilai signifikansi yang lebih
besar dari 0,05 yaitu sebesar
0,07.
Dengan
demikian
hipotesis
kelima
yang
menyatakan Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deosit
Ratio (LDR), Non Performing
Loan dan Biaya Operasional
Pendapatan
Operasional
(BOPO) berpengaruh positif
terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Capital Adequacy
Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio
(LDR), Non Performing Loan (NPL), dan
Biaya
Operasionl
Pendapatan
Operasional (BOPO) terhadap Return On
Assets (ROA) pada bank umum periode
2016 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa
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Efek Indonesia. Berdasarkan analisis data
dan uraian penjelasan pada bab 4
(pembahasan), maka kesimpulan yang
dapat diambil dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis 1, menunjukan bahwa pada
bank umum variabel Capital
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA). Ini ditunjukan dari nilai
signifikansi sebesar 0,076. Dengan
demikian hipotesis pertama yang
menyatakan Capital Adequacy Ratio
(CAR) berpengaruh positif terhadap
Return On Assets (ROA) dapat
diterima.
2. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis 2, menunjukan bahwa pada
bank umum Loan to Deposit Ratio
(LDR) berpengaruh positif terhadap
Return On Assets (ROA). Ini
ditunjukan dari nilai signifikansi
sebesar 0,781. Dengan demikian
hipotesis kedua yang menyatakan
Loan to Deposit Ratio (LDR)
berpengaruh positif terhadap Return
On Assets (ROA) dapat diterima.
3. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis 3, menunjukan bahwa pada
bank umum Non Performing Loan
(NPL) berpengaruh Negatif terhadap
Return On Assets (ROA). Ini
ditunjukan dari nilai signifikansi
yang lebih besar daripada 0,05 yaitu
sebesar 0,781. Dengan demikian
hipotesis ketiga yang menyatakan
Non Performing Loan (NPL)
berpengaruh negatif terhadap Return
On Assets (ROA) dapat diterima.
4. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis 4, menunjukan bahwa pada
bank umum
Biaya Operasional
Pendapatan Operasional (BOPO)
terhadap Return On Assets (ROA).
Ini ditunjukan dari nilai signifikansi
sebesar 0,597. Dengan demikian
hipotesis keempat yang menyatakan
Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional (BOPO) berpengaruh

negatif terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.
5. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis 5 secara
simultan,
menunjukan bahwa pada bank umum
Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Non
Performing Loan (NPL) dan Biaya
Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO)
berpengaruh
positif
terhadap Return On Assets (ROA).
Ini ditunjukan dari nilai signifikansi
yang lebih besar dari 0,05 yaitu
sebesar 0,07. Dengan demikian
hipotesis kelima yang menyatakan
Capital Adequacy Ratio (CAR),
Loan to Deosit Ratio (LDR), Non
Performing Loan dan Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional (BOPO) berpengaruh
positif terhadap Return On Assets
(ROA) dapat diterima.
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rtian-bank-menurut-paraahli/#:~:text=Abdurracham%20Dalam%
20bukunya%Ensiklopedia%20keuangan
%20Ekonomi%20Keuangan%20dan%20
perdagangan%2C%20A.&text=menurut
nya%20bank%20adalah%20suatu%20us
aha,keuntungan%20yang%20wajar%20d
ari%20bermoral (Diakses pada Tanggal
17 April 2021, Pukul 20.15 WIB)
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ABSTRAK
Organisasi melakukan peningkatkan kinerja karyawan dengan mengembangkan
kualitas sumber daya manusianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mediasi
Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada pengaruh budaya organisasi dan kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan. Pengambilan data dilakukan melalui survei dengan instrumen
kuesioner pada karyawan PT Madubaru Bantul Yogyakarta. Olah data menggunakan analisis
regresi berganda dan Sobel test. Temuan riset menyatakan bahwa budaya organisasi dan
kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dengan dimediasi oleh OCB. Tidak ditemukan
pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: Budaya organisasi, kepuasan kerja, OCB, kinerja karyawan.
ABSTRACT
The organization improves employee performance by developing the quality of its
human resources. The purpose of this study was to examine the mediation of Organizational
Citizenship Behavior (OCB) on the influence of organizational culture and job satisfaction on
employee performance. Data were collected through a survey with a questionnaire instrument
for employees of PT Madubaru Bantul Yogyakarta. Data processing using multiple regression
analysis and Sobel test. The research findings state that organizational culture and job
satisfaction have an effect on performance mediated by OCB. There was no direct influence of
organizational culture on employee performance.
Keywords: Organizational culture, job satisfaction, OCB, employee performance.
adalah kepuasan dalam bekerja dan budaya
organisasi. McCain, Tsai, & Bellino (2010)
menegaskan
bahwa
kepuasan
kerja
mempunyai efek yang positif terhadap
kinerja. Karyawan yang mempunyai
kepuasan kerja yang tinggi, merasakan
kesukaan pada pekerjaan dan memiliki
hubungan kepercayaan antara dirinya dengan
rekan dan atasan, sehingga akan bertindak
memenuhi harapan organisasi, demikian pula
ketidakpuasan akan berimbas negatif
terhadap
kinerja
karyawan
seperti
kemungkinan mangkir kerja, protes, dan
turnover intention.
Kepuasan
kerja
merupakan
manifestasi dari persepsi karyawan (McCain
et al., 2010) sedangkan budaya organisasi
menurut Fauzi, Warso, & Haryono (2016)
adalah suatu sistem dalam kebermaknaan
bersama yang diyakini oleh anggota-

PENDAHULUAN
Persaingan menuntut perusahaan
untuk melakukan perbaikan dalam strategi
sumber daya manusianya agar menjadi
kompetitif. Keberhasilan suatu organisasi
bergantung atas kualitas SDM dan
kinerjanya pada organisasi tersebut (Kreitner
& Kinicki, 2004). Untuk mendapatkan
karyawan yang memiliki kinerja tinggi,
dibutuhkan upaya pengarahan yang
berstruktur maupun efektif. Perusahaan
berupaya menggerakkan para karyawan agar
bekerja lebih produktif sesuai dengan sasaran
perusahaan (Hamid, 2013). Gibson,
Ivancevich, Donnely, & Dharma (1987)
menyatakan ada 3 anasir yang dapat
mempengaruhi kinerja yaitu faktor individu,
pisikologis dan organisasi. Salah satu yang
melatar belakangi terjadinya sebuah
performa karyawan yang baik diantaranya
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anggotanya yang membuat organisasi
terdiferensiasi dengan yang lainnya. Menurut
pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa
budaya pada organisasi dan kepuasan atas
pekerjaan mempunyai pengaruh penting bagi
perusahaan dalam mencapai kinerja
karyawan yang maksimal. Namun, pada
kenyataannya menciptakan kinerja yang baik
tidak mudah hanya dengan kepuasan kerja
dan penerapan budaya organisasi. Jayanti
(2015) berpendapat bahwa ketika kepuasan
kerja dan budaya yang terinternalisasi dalam
organisasi tidak dapat meningkatkan kinerja,
maka diharapkan ada faktor lain yaitu
Organizational Citizenship Behavior (OCB)
yang dapat memediasi pengaruh kepuasan
kerja dan budaya organisasi.
Organ (2009) menyatakan bahwa
OCB merupakan suatu tipe spesial perilaku
individu yang berfaedah bagi organisasi dan
merupakan hasil kebebasan dalam memilih.
Dengan kata lain OCB adalah perilaku
individu yang bersifat sukarela, tidak secara
langsung diakui oleh sistem penghargaan
formal, dan secara agregat mendorong
berfungsinya organisasi secara efektif, serta
dapat meningkatkan efektivitas organisasi itu
sendiri (Organ, 2009). Perilaku OCB tidak
dikaitkan pada kinerja karyawan sesuai
perannya (in-role) tapi melebihi peran
(extra-role) yang sangat dibutuhkan
organisasi dalam lingkup bisnis yang
semakin kompetitif.

Almazrouei, Zacca, Evans, & Dayan (2018)
berpendapat
bahwa
kepuasan
kerja
merupakan
efektivitas
dan
respons
emosional
individu
terhadap
aspek
pekerjaan, adanya definisi ini menunjukan
bahwa kepuasan kerja tidak termasuk konsep
yang tunggal, sebaliknya seorang dapat
relatif puas dengan suatu aspek pada
pekerjaan yang dilakukan dan tidak puas
beberapa aspek lainnya. Kepuasan kerja
mempunyai efek positif untuk kinerja
karyawan, sebaliknya ketidakpuasan kerja
akan berdampak buruk untuk kinerja
karyawan. Menarik diri dari pekerjaan serta
keluar dari organisasi merupakan contoh
efek dari ketidakpuasan. Singh & Singh
(2019) mengemukakan bahwa kepuasan
kerja mendorong tumbuhnya perilaku OCB,
karyawan yang merasakan kepuasan kerja
memiliki kemungkinan lebih besar untuk
berperilaku positif pada organisasi dengan
membantu individu lain menyelesaikan
pekerjaan mereka. Ada 5 indikator kepuasan
kerja yang dikembangkan oleh Crow, Lee, &
Joo (2012) yang meliputi antara lain (1)
kepuasan dengan gaji, (2) kepuasan dengan
promosi, (3) kepuasan dengan penyeliaan,
(4) kepuasan dengan rekan kerja, dan (5)
kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri.
Organ (2009) berpendapat bahwa
OCB menjadi perilaku karyawan yang tidak
dipaksa untuk membantu menyelesaikan
pekerjaan lain diluar tanggung jawabnya dan
tidak menerima imbalan atau penghargaan
dari organisasi atas pekerjaan yang
dilakukan. Shim & Rohrbaugh (2014)
mendefinisikan OCB sebagai perilaku yang
tidak menjadi bagian pada kewajiban formal
seorang karyawan, namun mempunyai
dampak baik bagi organisasi tersebut secara
efektif. Ada 5 dimensi OCB yang
dikembangkan oleh Organ (1988) yang
meliputi (1) altruism, (2) courtesy, (3)
sportmanship, (4) civic virtue, dan (5)
conscientiousness.
Waldman (1994) mengungkapkan
bahwa kinerja adalah perilaku karyawan
yang mengarah terhadap prestasi kerja yang
dihasilkan dalam suatu organisasi. Macial &
Camargo (2016) menjelaskan bahwa kinerja

TINJAUAN LITERATUR
Fauzi et al. (2016) mengartikan budaya
organisasi sebagai sistem yang dianut oleh
pengikut di dalam organisasi yang saling
membedakan dengan organisasi lain
sekaligus menjadi faktor penting dalam
menentukan keberhasilan organisasi untuk
mencapai
tujuan
yang
diinginkan.
Pengukuran budaya organisasi yang
dikembangkan oleh Hofstede & Fink (2014)
meliputi (1) Profesionalisme, (2) jarak dari
manajemen, (3) keteraturan (4) kepercayaan
pada rekan kerja (4) keteraturan, (5)
permusuhan, dan (6) integrasi.
Setiap individu mempunyai tingkat
kepuasan
kerja
yang
berbeda-beda,
31

JURNAL EKONOMI BISNIS VOL 21 NO 1 : 30 - 38

dapat didefinisikan pada hasil kualitas dan
kuantitas dari pegawai yang melaksanakan
tugas sebagai tanggung jawabnya. Rivai &
Sagala (2010) berpendapat bahwa kinerja
adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan
setiap karyawan sebagai prestasi kerja sesuai
dengan ketentuan perusahaan. Ada 7
indikator kinerja yang dikembangkan oleh
Tsui, Pearce, Porter, & Tripoli (1997) yaitu
(1) kualitas kinerja karyawan, (2) kuantitas
kinerja karyawan, (3) efisiensi karyawan, (4)
usaha karyawan, (5) standar profesional
karyawan, (6) kemampuan karyawan, dan (7)
pengetahuan karyawan.
Budaya organisasi merupakan sebuah
keyakinan, sikap maupun nilai yang secara
umum dimiliki dan timbul dalam organisasi,
budaya adalah cara kita mengerjakan suatu
pekerjaan di organisasi (Hofstede & Fink,
2014). Keterkaitan budaya dengan OCB
didasari oleh pendapat dari Konovsky &
Organ (1996) yang mengemukakan bahwa
salah satu faktor yang mempengaruhi
terciptanya perilaku OCB adalah budaya
organisasi itu sendiri. Penelitian yang
dilakukan Wibowo (2016) menunjukan
bahwa budaya organisasi merupakan
anteseden penentu OCB.
H1: Budaya organisasi bepengaruh positif
terhadap OCB.
Hubungan antara kepuasan pekerjaan
terhadap OCB mengacu pada pendapat dari
Farrell & Finkelstein (2011) yang
menyatakan bahwa kepuasan kerja menjadi
salah satu pendorong munculnya OCB,
karena karyawan yang merasa puas terhadap
pekerjaannya memiliki kemungkinan lebih
besar untuk memberi pernyataan positif
ketika berbicara tentang organisasi serta
membantu
individu
lain
memenuhi
tanggungjawab dalam pekerjaan mereka.
Karyawan dengan hati puas akan memiliki
suasana hati positif sehingga mau
melaksanakan pekerjaan meskipun tidak
mendapatkan imbalan atas tugas yang tidak
menjadi tanggungjawabnya, demikian juga
karyawan merasakan keterbukaan atas
pengalaman mengerjakan tugas yang baru.
Zeinabadi (2010) dan Wibowo (2016)

menemukan bahwa OCB memiliki anteseden
kepuasan kerja.
H2: Kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap OCB.
Budaya organisasi menurut Hofstede &
Fink (2014) dapat mempengaruhi individu
dan kinerjanya, dalam lingkungan yang
bersaing, organisasi dengan faktor penentu
seperti struktur organisasi, alat analisis
keuangan, dan kepemimpinan membentuk
budaya
yang
menentukan
kinerja
pengikutnya.
Budaya
kerja
yang
mendukung,
seperti
nilai-nilai
profesionalitas dan penghargaan terhadap
kompetensi yang unggul akan memberikan
pedoman bagi karyawan untuk mengarahkan
perilaku pada pencapaian hasil tinggi atas
keahliannya. Karyawan dengan budaya kerja
santai dengan menoleransi ketidakdisiplinan
dan pelanggaran akan membentuk secara
agregat lingkungan kerja yang mengarah
pada hasil kerja yang buruk dan inferior.
Kajian yang dilakukan oleh Kusworo,
Armanu, Rahayu, & Sumiati (2015) dan
Jufrizen, Lumbanraja, Salim, & Gultom
(2017) menghasilkan bahwa kinerja
disebabkan oleh budaya organisasi.
H3: Budaya organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan.
Kepuasan kerja merupakan keadaan
emosi seorang karyawan yang bersifat positif
dalam mengevaluasi pengalaman kerja.
Hubungan kepuasan dan hasil karyawan
dikemukakan oleh Crow et al. (2012)yaitu
kepuasan kerja memberi imbas positif
terhadap pencapaian hasil individu,
sebaliknya kekecewaan akan menurunkan
tingkat keberhasilan dalam pencapaian
kuantitas dan kualitas. Kekecewaan akan
melemahkan dan menurunkan daya juang
seiring penurunan loyalitas. Karyawan
dengan kenyamanan dihatinya berupa rasa
puas akan berusaha secara alami
mempertahankan
diri
untuk
tidak
dikeluarkan dari pekerjaan, dengan demikian
akan menjaga capaian kinerjanya. Penelitian
yang dilakukan oleh Fauzi, Warso, &
Haryono (2016) dan Juniantara & Riana
(2015) menghasilkan bahwa kepuasan kerja
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berpengaruh positig terhadap kinerja
karyawan.
H4: Kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan.
Hubungan antara OCB dan kinerja
karyawan didasari pendapat Farrell &
Finkelstein (2011) bahwa organisasi dengan
karyawan yang memiliki OCB tinggi akan
memiliki kinerja yang lebih superior
dibandingkan dengan pesaingnya yang
memiliki OCB rendah. Karyawan dengan
perilaku OCB tinggi, akan dengan senang
hati membantu organisasi mencapai
keunggulan
dan
produktifitas
yang
menghasilkan layanan pada pelanggan
internal dan eksternal yang lebih baik. Sani,
(2013) menemukan bahwa OCB memilki
pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
H5: OCB berpengaruh positif terhadap
kinerja karyawan.
Budaya
organisasi
diharapkan
membentuk kelekatan individu pada
organisasinya. Sebagai faktor pembeda
antara organisasi dengan lainnya (Fauzi et
al., 2016), budaya diharapkan membentuk
identifikasi individu dengan organisasi yang
mengarahkan pada rasa memiliki sehingga
individu akan melakukan OCB. Lebih lanjut
OCB dapat dikaitkan dengan kesukarelaan
individu untuk bekerja lebih yang akan
mengarah pada hasil kinerja yang lebih
tinggi. Maulani, Widiartanto, & Dewi (2015)
mengaitkan OCB sebagai pemediasi budaya
organisasi dengan kinerja dari individu.
H6: OCB memediasi hubungan antara
budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan.

menemukan bahwa OCB memediasi
pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan.
H7: OCB memediasi hubungan antara
kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai metode
kuantitatif dengan pengumpulan data
menggunakan
kuesioner
yang
didistribusikan kepada karyawan bagian
Sumber Daya Manusia dan Umum dari PT
Madubaru
Bantul
Yogyakarta.
Menggunakan teknik aksidental, sebanyak
50 responden mengembalikan kuesioner dan
data dapat diolah lebih lanjut. Pengukuran
variabel budaya organisasi mengadopsi dari
Hofstede & Fink (2014), kepuasan kerja dari
(Crow et al., 2012), OCB dari Organ (2009),
dan kinerja dari (Tsui et al. 1997). Data
diolah dengan menggunakan analisis regresi
berganda dan mediasi diuji menggunakan
Sobel test.
HASIL PEMBAHASAN
Validitas dan Reliabilitas
Pada penelitian ini pengujian
validitas dilakukan menggunakan SPSS,
hasil uji validitas dikatakan valid jika nilai rhitung > r-tabel. Nilai r-tabel yang digunakan
sebesar 0.2353. Pengujian validitas yang
telah dilakukan menunjukan r-hitung budaya
organisasi (0.293 s.d. 0.686), kepuasan kerja
(0.451s.d. 0.761), OCB (0.367 sd 0.688) dan
kinerja karyawan (0.600 sd 0.769) > 0.2353
atau valid. Pada uji reliabilitas diketahui
bahwa nilai Cronbach's Alpha budaya
organisasi (0.889), kepuasan kerja (0.916),
OCB (0.822), dan kinerja karyawan (0.869)
> 0.60 maka dapat dinyatakan bahwa
instrumen adalah reliabel.

Individu disebut puas bila harapannya
terpenuhi pada aspek gaji, promosi, relasi
dengan rekan kerja, relasi dengan penyelia,
dan
mendapatkan
pemenuhan
atas
pekerjaannya. Dengan demikian ia akan
membuka dirinya untuk berperilaku
membantu rekan kerja, membantu atasan
meskipun
tidak
dikaitkan
dengan
tanggungjawab utamanya. Lebih lanjut maka
perilaku OCB yang muncul akan
mengarahkan pada hasil hasil kerja yang
lebih tinggi. Jayanti & Kurniawan (2015)

Responden
Karakteristik responden (Tabel 1)
menunjukkan mayoritas adalah laki-laki
(86%), berdasar status kepegawaian
mayoritas adalah pegawai tetap (80%).
Sebanyak 98% sudah menikah, dan berdasar
usia kebanyakan berada pada rentang 40-49
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tahun (48%). Berdasar pendidikan terakhir
sebagian
besar
adalah
lulusan
SLTA/sederajat yaitu 58%, menurut masa
kerja 40% menyatakan telah bekerja diatas
15 Tahun (40%) dan dikuti 11-15 tahun
sebesar 34%.
Tabel 1. Hasil Uji Karakteristik Responden
Gender
Status
Pegawai
Status
Pernikahan
Usia

Pendidikan
Terakhir
Masa Kerja

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik
Ind.
BO
KK
OCB
BO
KK

Dep.
K
OCB

Hetero.
Sig.
0.553
0.682
0.649
0.977
0.58

Norm.
Sig.
0.930
0.955

Multi.
Tol.
VIF
0.509 1.986
0.497 2.011
0.362 2.761
0.699 1.430
0.699 1.430

Kategori
Jumlah Persentase
BO= Budaya Organisasi; KK=Kepuasan
Laki-Laki
43
86%
Kerja; OCB= Organizational Citizenship
Perempuan
7
14%
Behavior; K=Kinerja.
Belum Tetap
10
20%
Sumber: Data diolah 2021
Pegawai Tetap
40
80%
Hasil
pengujian
hipotesis 1 pada Tabel 3
Belum
1
2%
menunjukkan probabilitas 0.000 <0.05 maka
Menikah
H1 diterima, ada pengaruh positif dan
Menikah
49
98%
signifikan budaya organisasi terhadap OCB.
≤ 30 Tahun
5
10%
Pengujian hipotesis 2 menghasilkan nilai
31-39 Tahun
15
30%
probabilitas 0.000 < 0.05, maka H2 diterima,
40-49 Tahun
24
48%
kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan
≥ 50 Tahun
6
12%
terhadap OCB. Pengujian hipotesis 3
SLTA
29
58%
menghasilkan nilai probabilitas 0.198>0.05,
Diploma
16
32%
maka H3 ditolak, tidak ada pengaruh
S-1
5
10%
signifikan dari budaya organisasi terhadap
≤ 2 Tahun
kinerja karyawan. Pengujian hipotesis 4
2-5 Tahun
4
8%
mendapatkan probabilitas 0.003<0.05 H4
6-10 Tahun
9
18%
diterima, ada pengaruh positif dan signifikan
11-15 Tahun
17
34%
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
Diatas
15
20
40%
Pada pengujian hipotesis ke 5 diperoleh
Tahun

probabilitas 0.00< 0.05 maka H5 diterima, ada
pengaruh positif dan signifikan OCB terhadap
kinerja.
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: data primer diolah, 2021.
Analisis Regresi Berganda
Pada hasil uji asumsi klasik (Tabel 2),
pengujian heteroskedastisitas mengunakan
(Glejser test) diperoleh nilai probabilitas
>0.05
yang
artinya
tidak
ada
heteroskedastisitas.
Uji
normalitas
menggunakan Kolmogorov-Smirnov test,
dengan
nilai
(Asymp.
Sig.)>0.05
menunjukkan data
residual
statistik
terdistribusi secara normal dan uji
multikolonieritas dengan nilai tolerance
>0.10 dan VIF <10 menunjukkan tidak ada
multikolonieritas yang berarti.

Unstand. Coeffi.
Adj.
Sig.
B
Error
R2
BO
0.237
0.055 0.000
OCB
0.622
KK
0.284
0.065 0.000
BO
0.060
0.046 0.198
KK
0.173
0.054 0.003 0.751
K
OCB
0.450
0.103 0.000
Sumber: Data diolah 2021.
Ind.

H1
H2
H3
H4
H5

Dep.

Uji Sobel Test
Dari pengujian sobel test pada Gambar 1
diperoleh nilai Sobel test statistic 3.068 dan nilai
one-tailed probability 0.001 < 0.05 α 5%
sehingga dapat dinyatakan bahwa OCB mampu
menjadi variabel mediator antara budaya
organisasi dan kinerja. Hasil pengujian Sobel test
pada Gambar 2 menyajikan nilai Sobel test
sebesar 2.583 dengan nilai one-tailed probability
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0.00489 pada α 5% sehingga dinyatakan bahwa
Hipotesis kedua terdukung, artinya
OCB mampu menjadi variabel mediator antara kepuasan kerja yang telah dirasakan seperti
kepuasan kerja dan kinerja.
gaji, kesempatan promosi, hubungan yang
A : 0.450
baik dengan rekan kerja & penyelia, serta
A : 0.237
SeA : 0.055
SeB : 0.103
pekerjaan itu sendiri membuat karyawan
OCB
merasa terlibat dan memenuhi kinerja
melebih peran mereka. Semakin tinggi
Budaya
Kinerja
kepuasan bekerja yang dirasakan maka
Organisasi
semakin tinggi perilaku OCB pada diri
karyawan yang mendukung temuan Yuliana
Sobel test statistic
: 3.06792560
& Kurniawan (2020). Item kepuasan kerja
One-tailed probability : 0.00107775
yang mendapat rerata tinggi yaitu “Saya
Two-tailed probability : 0.00215550
menikmati bekerja dengan teman-teman
disini”
dan
“Manajemen
selalu
Gambar 1. Hasil Sobel Test Budaya
memperlakukan saya dengan jujur” (masingOrganisasi
masing 3.94). sedangkan item dengan nilai
terendah
yaitu
“Saya
lebih
suka
melaksanakan pekerjaan saya sendiri”
A : 0.173
A : 0.450
SeB : 0.103
SeA : 0.054
OCB
(3.48).
Hipotesis ketiga tidak terdukung,
budaya organisasi tidak berpengaruh
Kepuasan
Kinerja
signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian
Kerja
ini sesuai hasil penelitian Lina (2014) yang
menyatakan bahwa budaya organisasi tidak
Sobel test statistic
: 2.58353337
One-tailed probability : 0.00488970
signifikan pada pengaruhnya terhadap
Two-tailed probability : 0.00977940
kinerja. Tidak berpengaruhnya budaya
Gambar 2. Hasil Sobel Test
organisasi pada PT Madubaru Bantul
Kepuasan Kerja
Yogyakarta tersebut menandakan budaya
kerja dalam organisasi tidak terkait langsung
dalam pembentukan item kinerja. Riset ini
Pembahasan
Hipotesis pertama terdukung, budaya
mengkonfirmasi bahwa budaya organisasi
PT
Madubaru
Bantul
Yogyakarta
untuk berpengaruh terhadap kinerja harus
mempengaruhi tingkat OCB. Nilai-nilai
melalui OCB.
budaya mampu mendorong karyawan untuk
Hipotesis
keempat
terdukung,
meningkatkan kinerja extra-role. Penelitian
kepuasan kerja signifikan dalam dampaknya
ini sesuai dengan penelitian Wibowo (2016)
terhadap kinerja. Karyawan yang bekerja
yang mengungkapkan bahwa budaya dalam
pada PT Madubaru Bantul merasa kepuasan
organisasi secara signifikan mempengaruhi
dalam bekerja dikaitkan dengan gaji,
OCB. Item budaya yang memiliki rerata
tunjangan, promosi, kemajuan, hubungan
tertinggi adalah “Orang mencurahkan
dengan rekan kerja dan atasan sehingga
seluruh kemampuannya untuk bekerja dalam
mendorong pencapaian kinerja in-role. Hasil
organisasi” (4.12). Sedangkan 3 item dengan
penelitian ini mengkonfirmasi penelitian
skor nilai sama 3.00 yaitu “Kerjasama antar
Juniantara & Riana (2015) dan Fauzi et al.
departemen terjalin dengan baik”, “Sering
(2016).
menceritakan sejarah dan keberadaan
Hipotesis kelima terdukung, OCB
organisasi kepada pihak lain”, “Manajer
berpengaruh positif terhadap kinerja.
puncak mengambil keputusan berdasarkan
Perilaku kebajikan, kehati-hatian mendorong
fakta” (3.00). Ketiga item tersebut dapat
pencapaian luaran kinerja. Penelitian ini
ditingkatkan bila ingin meningkatkan OCB.
sesuai hasil riset terdahulu dari Ticoalu
(2013) dan Sani (2013). Item yang dinilai
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tinggi adalah “Saya selalu sharing dengan
rekan kerja atau atasan mengenai kendala
dan kesulitan dalam menyelesaikan
pekerjaan” (4.10). Sedangkan item yang
dinilai rendah yaitu “Saya menyerahkan
laporan proyeksi penjualan dan rencana kerja
lebih awal dari pada seharusnya” (3.60).
Nilai rendah diduga karena tidak semua
responden terkait penjualan serta tidak
diwajibkan melakukan rencana kerja.
Hipotesis 6 diterima, hasil penelitian
ini didukung Maulani et al., (2015) yang
menyatakan OCB memediasi budaya
organisasi terhadap kinerja. Dengan
demikian organisasi diharapkan memperkuat
budaya organisasi yang membentuk etos
kerja karena akan memperkuat perilaku OCB
dari pekerjannya dan lebih lanjut juga
berdampak
meningkatkan
kinerja
individunya. H7 diterima, hasil penelitian ini
mengonfirmasi pernyataan dari Jayanti &
Kurniawan (2015) yang menyatakan bahwa
OCB menjembatani hubungan kepuasan
kerja dalam membentuk kinerja karyawan.
Dengan demikian kepuasan kerja yang sudah
terbangun pada perusahaan harus tetap dijaga
atau
ditingkatkan
karena
dapat
mempengaruhi OCB dan kinerja para
pekerjanya. Menjaga kepuasan kerja selain
terkait dari aspek imbalan juga melalui
peluang kemajuan karir, pekerjaan yang
memiliki arti, dan lingkungan relasi personal
yang sehat.

dengan memperbaiki item yang dinilai masih
rendah. Pengujian lebih lanjut dapat
menambah variabel penduga OCB, misalnya
dengan mengaitkan value congruence antara
individu dengan organisasi pada OCB
(Kurniawan, 2019).
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ABSTRAK
XYZ Digital Informasi ialah Industri startup di bidang Aplikasi Development yang
meningkatkan Sistem Data berbasis Website serta Mobile Apps di Bali. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui nilai valuasi startup XYZ Digital Informasi dengan melakukan analisis Kualitatif dan
Kuantitatif.
Metode yang digunkan Scorecard Valuation mengacu pada tabel Valuation by Stage, serta
perbandingan pada laporan keuangan menggunakan metode analisa komparatif dengan
menentukan proyeksi laporan keuangan dalam lima tahun mendatang, kemudian menghitung
Pesent Value guna menentukan nilai perusahaan saat ini.
Hasil penelitian ini menggunakan Compound Annual Growth Rate sebesar Rp 466.146.616,
Scorecard Valuation Method sebesar Rp 3.428.750.000,- dan hasil analisis kuantitatif
menggunakan Comparative Financial Statement Analysis sebesar Rp 466.146.616,. hasil akhir
dari nilai valuasi startup XYZ Digital Informasi adalah sebesar Rp 3.894.896.616.
Kata Kunci: Valuation Value, Startup, Scorecard Valuation
I. PENDAHULUAN
Industri startup ialah suatu model bisnis
baru dengan inisiasi organisasi yang digagas
oleh pendirinya yang berfokus pada
perkembangan besar, mempunyai resiko
ataupun keuntungan, bisa diukur serta
sanggup menguasai pasar. Pada hakekatnya
startup ataupun industri rintisan berfokus pada
pengembangan ide, kreatifitas, inovasi produk
ataupun layanan baru, kesempatan yang
terdapat di masyarakat, serta sejenisnya yang
dipertimbangkan secara matang pada awal
bisnis itu didirikan [1].
Dalam membangun suatu startup pasti
saja memerlukan modal yang tidak sedikit,
maka dari itu itu para pendiri umumnya
melaksanakan
suatu
strategi
untuk
memperoleh modal usaha, seperti mengajukan
pinjaman ke bank ataupun mencari investor.
Startup yang kekurangan uang bisa bertahan

dengan dua metode yaitu memangkas biaya
atau dengan menggalang modal tambahan. [2]
Tidak sedikit para pendiri startup memilih
pilihan untuk memperoleh modal dari
investor, namun para pendiri startup harus
mampu meyakinkan investor tentang potensi
perusahaan yang sedang dirintis.
XYZ Digital Informasi ialah Industri
startup di bidang Aplikasi Development yang
meningkatkan Sistem Data berbasis Website
serta Mobile Apps di Bali. XYZ Digital
Informasi membangun sebagian Sistem Data
seperti SIMX yang merupakan Sistem Data
yang dapat mengakomodasi sebagian besar
aktivitas administrasi di kantor Desa atau
Kelurahan mulai dari mutasi informasi
keluarga, pembuatan surat- surat, pelaporan
penduduk
berkala,
pencatatan
serta
pembuatan kartu untuk penduduk pendatang,
39

Submitted : 21 Januari 2022

Revised : 26 April 2022

Published : 2 Juni 2022

Ni Putu Eka Apriyanthi, Ni Made Estiyanti, Sephy Lavianto: Analisa Nilai Valuasi Perusahaan Startup: Studi Kasus
XYZ Digital Informasi.

serta sebagainya secara efektif dan akurat.
XYZ
Digital
Informasi
menawarkan
pembuatan
Web
untuk
pemerintah,
pembuatan Sistem Data Geografis Desa, dan
aplikasi berbasis web, SIKUPVA yang
merupakan website yang membagikan data
kepada pengguna jasa layanan Aktivitas
Usaha Penukaran untuk Valuta Asing Bukan
Bank (KUPVA BB) yang menampilkan posisi
KUPVA BB Berizin di wilayah Bali.
Sampai saat ini XYZ Digital Informasi
telah mendapatkan keyakinan dari bermacam
lembaga baik dari pihak swasta ataupun
pemerintah dalam mendukung fungsi
operasional dan dalam menunjang kebutuhan
teknologi data. XYZ Digital Informasi
memberikan layanan berbentuk konsultasi
yang diberikan mencakup berbagai bidang
yang disesuaikan dengan kebutuhan serta
kemauan konsumen dengan teknologi terbaru.
XYZ Digital Informasi tentunya ingin
memberikan kesempatan bagi investor untuk
menanamkan
modal
dengan
tujuan
memperkuat pertumbuhan perusahaannya
serta memperluas pangsa pasar. Startup yang
berdiri sejak tahun 2016 ini belum pernah
mendapatkan hibah atau pendanaan, namun di
sisi lain perusahaan siap untuk tumbuh lebih
besar serta meningkatkan kualitas SDM dan
produknya. Dengan kata lain XYZ Digital
Informasi berada pada fase Seed Funding,
dimana modal telah didapat dari penjualan
yang stabil. Metode valuasi yang sesuai untuk
XYZ Digital Informasi dalam hal ini adalah
Scorecard Valuation Method dalam analisis
data kualitatif dn kuantitatif serta analisis data
kuantitatif menggunakan analisa laporan
keuangan komparatif dengan membandingan
tingkat penjualan perusahaan pada 5 tahun
periode laporan keuangan, agar nantinya XYZ
Digital Informasi mendapatkan perhitungan
valuasi yang tepat dan sesuai. [3]

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Startup
Menurut Gunawan [4] startup merupakan
industri yang baru didirikan atau baru dirintis,
yang pada umumnya bergerak pada bidang
usaha teknologi dan informasi yang
dikembangkan melalui dunia maya atau
internet, maka dari itu istilah startup tidak
dapat berlaku pada semua bidang usaha yang
baru dirintis.
2.2 Pengukuran Nilai Perusahaan dengan
Laporan Keuangan
1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan memiliki beberapa
tujuan seperti memberikan informasi terkait
aktiva, jumlah kewajiban dan modal, jumlah
pendapatan,
serta
informasi
yang
berhubungan dengan kinerja manajemen suatu
perusahaan. [5]
2. Analisa Laporan Keuangan
Analisa pada laporan keuangan bertujuan
untuk mengamati akun-akun yang ada pada
laporan keuangan yang nantinya diuraikan
menjadi unit informasi yang lebih kecil
kemudian melihat hubungannya yang bersifat
signifikan dengan tujuan untuk mengetahui
kondisi finansial suatu perusahaan serta sangat
penting peranannya dalam pengambilan
keputusan akuntansi. [5]
2.3 Valuasi
Valuasi merupakan suatu metode dalam
menentukan nilai sebuah investasi, yang mana
nilai tersebut dibandingkan dengan nilai di
pasaran yang ditawarkan. Harga pasar tersebut
dipengaruhi oleh dinamika dan emosi pasar
[6].
Harga pasar dari sebuah saham berfluktuasi
setiap harinya, disebabkan oleh banyak faktor
seperti aksi jual beli investor, ketakutan
investor terhadap kondisi ekonomi di suatu
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negara serta faktor politik. Nilai wajar atau
nilai intrinsik lebih dipengaruhi oleh prospek
serta kinerja perusahaan, semakin tinggi
prospek petumbuhan perusahaan di masa
depan, maka nilai wajarnya cenderung
semakin tinggi.

menentukan strategi apabila startup ingin
terus berkembang [10].
Beberapa tahapan pendanaan startup antara
lain:
1. Fase Pre-Seed
Pre-Seed merupakan tahapan pendanaan
awal sebuah startup. Pendanaan awal biasanya
berasal dari modal pribadi atau orang-orang
terdekat pendiri startup. [10] Teman serta
keluarga merupakan sumber utama pendanaan
tahap awal. Angel investor dan inkubasi bisnis
juga termasuk dalam fase ini.
2. Fase Seed
Apabila suatu startup sudah siap untuk
mengembangkan usaha dan tumbuh lebih
besar, maka founder perlu mengatur strategi
untuk
mendapatkan
pendanaan
bagi
startupnya demi mendapatkan modal yang
lebih besar daripada pendanaan awal. [10]
Pendanaan pada tahap ini biasanya digunakan
oleh pendiri untuk mengingkatkan SDM atau
produknya.
3. Fase Pendanaan Seri A
Pendaanan series A diawali ketika startup
menghadapi perkembangan revenue yang
pesat. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk
mendukung pertumbuhan revenue yang
signifikan. [10] Sebab itu, marketing serta
sales
menjadi
target
pengembangan
selanjutnya, agar single channel mampu
berkembang
menjadi
multi
channel.
Pendanaan series A pada umumnya bernilai
US$ 10, 5 juta.
4. Fase Pendanaan Seri B
Pada umumnya pendanaan di series B ini
bernilai US$ 24, 9 juta. [10] Tujuan dari
pendanaan ini untuk meningkatkan produk
serta layanan agar mampu memiliki potensi
yang tinggi dikala di scale up. Maka dari itu,
pada fase ini seorang founder startup wajib
memahami metode dalam melakukan scale up
produk dan layanannya.
5. Fase Pendanaan Seri C
Besar dana yang diperoleh pada seri C
biasanya mencapai US$ 50 juta yang mana
telah menunjukkan bahwa startup telah

Gambar 1 Harga pasar dan Harga wajar

2.3.1 Valuasi Startup
Menurut Stephen R. dalam [8] valuasi
startup memiliki manfaat untuk menentukan
berapa nilai atau harga yang sesuai dan harus
dibayar oleh seorang investor jika pendiri
startup
bermaksud
untuk
menjual
perusahaannya.
Valuasi
startup
juga
menentukan besar persentase kepemilikan
saham investor dengan pendiri startup yang
harus disepakati sebelum pembelian atau
investasi dilakukan.
Faktor penentu valuasi startup
Menurut Stephen dalam [8] terdapat faktorfaktor yang menjadi penentu dalam penilaian
valuasi sebuah perusahaan startup, antara lain:
1. Founder dan Tim
2. Pangsa Pasar
3. Revenue
4. Produk
5. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
6. Customer Traction
7. Investasi
8. Stage of the Startup
2.4 Fase Pendanaan Startup
Apabila modal semakin besar, maka
semakin banyak juga yang dapat dilakukan
untuk pengembangan sebuah startup. Hal
tersebut merupakan faktor utama dalam
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menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi
perusahaan yang lebih besar. [10] Umumnya,
startup yang telah sampai pada tahap ini, telah
membuktikan bahwa perusahaannya mampu
untuk bersaing di pasar global.
6. Initial Public Offering (IPO)
Initial Public Offering ataupun IPO
merupakan exit strategy yang diimpikan oleh
para pendiri perusahaan rintisan. Pada tahapan
ini, startup telah siap untuk masuk ke pasar
global atau go public, dengan demikian
perusahaan dapat memperjual belikan
sahamnya di pasar saham. [10] Apabila suatu
industri telah melakukan IPO ataupun tercatat
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), saham
perusahaan bisa dibeli oleh siapa saja. Suatu
perusahaan dapat mencapai fase ini kira-kira
dalam 5 sampai 10 tahun.

persentase. Sehingga, startup bisa memberi
nilai lebih pada aset-aset yang penting.
3.2 Analisa Laporan Keuangan Komparatif
Analisa
ini
dilakukan
dengan
membandingkan elemen-elemen yang sama
pada laporan keuangan seperti laba rugi,
neraca ataupuan laporan arus kas dalam
beberapa periode tertentu secara berurutan.
Dengan melakukan perbandingan terhadap
laporan selama beberapa periode peneliti
dapat mengetahui arah, kecepatan, dan
jangkauan jarak sebuah tren. Teknik ini
digunakan dalam menganalisa perubahan
laporan keuangan selama 5 tahun. Keunggulan
dalam teknik analisa laporan keuangan ini
adalah penyajian perubahannya ditunjukan
dalam bentuk angka atau persentase.
3.3. Analisis Data
Analisis Data Kualitatif
1. Menentukan Rata-rata Valuasi Pre-Money
Penilaian
pre-money
perusahaan
berbeda-beda tergantung pada
lokasi
geografis, karena wilayah dapat memengaruhi
lingkungan persaingan startup.
Tahapan awal dalam menghitung nilai
valuasi dalam penelitian ini adalah dengan
menghitung nilai rata-rata valuasi pre-money
pada industri sejenis dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Industri Software dan Web Developer
yang beroperasi di Kota Denpasar.
b. Industri telah berbadan hukum minimal
CV.
c. Memiliki website dengan informasi yang
lengkap.
d. Memiliki laporan keuangan minimal 1
tahun.
Industri sejenis atau Simillar Company
dipilih sesuai dengan lokasi XYZ Digital
Informasi yang berada di Denpasar Selatan
dengan asumsi industri tersebut memiliki
pangsa pasar yang sama.
Proses pengambilan sampel dilakukan
dengan metode wawancara langsung dengan
pihak industri sejenis untuk mengetahui
informasi mengenai rata-rata pendapatan dan

2.5 Metode Valuasi Scorecard
Metode Scorecard dilakukan dengan
membandingkan startup berdasarkan rata-rata
nilai pre-cash dari startup lain di sektor yang
sama. [11] Metode Scorecard memberikan
fleksibilitas bagi startup untuk menghitung
nilainya menggunakan rentang persentase.
Sehingga, startup bisa memberi nilai lebih
pada aset-aset yang penting. Dalam metode ini
ada beberapa elemen yang dinilai antara lain:
- Kekuatan manajemen tim: 0% - 30%
- Pesentase dari peluang: 0% - 25%
- Produkatau teknologi yang digunakan:
0% - 25%
- Ekosistem yang kompetitif: 0% - 10%
- Platform dalam pemasaran: 0% - 10%
- Kebutuhan investasi tambahan: 0% - 5%
- Faktor-faktor lain: 0% - 10%
3. METODE PENELITIAN
3.1 Scorecard Valuation Method
Metode Scorecard dilakukan dengan
membandingkan startup berdasarkan rata-rata
nilai pre-money dari startup lain di sektor yang
sama.
Scorecard
Valuation
Method
memberikan fleksibilitas bagi startup untuk
menghitung nilainya menggunakan rentang
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Digital Informasi dari tahun 2016 – 2020
adalah sebagai berikut:
a. Perhitungan Break even point (BEP)
untuk mengetahui titik impas antara
modal dan laba.
b. Melakukan
perbandingan
tingkat
penjualan perusahaan pada awal periode
dengan
akhir
periode,
dengan
menggunakan rumus Compound Annual
Growth Rate yang menghasilkan
persentase
tingkat
pertumbuhan
pendapatan per periode.
c. Menghitung nilai valuasi saat ini
menggunakan formula present value
berdasarkan table Compound Annual
Growth Rate.
Langkah terakhir adalah menjumlahkan
nilai valuasi menggunakan analisis kualitatif
dan kuantitatif sebagai hasil akhir dari
perhitungan valuasi pada startup XYZ Digital
Informasi.

target penjualan pertahun, yang nantinya
digunakan untuk menganalisa nilai valuasi
pre-money
menggunakan
pendekatan
Valuation by Stage. Peneliti mengambil
sampel pada minimal 5 (lima) Simillar
Company, kemudian menentukan rata-rata
nilai valuasi pre-money dari semua industri
tersebut.
2. Perbandingan Scorecard Valuation Method
Peneliti menggunakan metode Scorecard
dengan cara mengalikan bobot maksimal
dalam setiap indikator dengan perkiraan skala
ranking 1-7 pada beberapa perusahaan yang
sejenis. Peneliti juga dapat mengetahui faktorfaktor yang dapat mempengaruhi nilau valuasi
startup.
Kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
Table 1. Valuation worksheet setiap indikator

3.5 Alur Penelitian

3.4 Analisis Data Kuantitatif
Data berupa angka atau bilangan ini dapat
dianalisis menggunakan teknik perhitungan
secara matematika maupun statistika. Analisa
Finansial atau keuangan startup XYZ Digital
Informasi dengan menggunakan teknik
Comparative Financial Statement Analysis
yang dilakukan dengan membandingkan
elemen-elemen yang sama pada laporan
keuangan dalam beberapa periode tertentu
secara berurutan [10].
Adapun langkah-langkah dalam melakukan
analisa pada laporan keuangan tahunan XYZ

Gambar 2. Alur Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Data Kualitatif
Pada analisis ini, peneliti akan
menjabarkan penilaian tentang startup XYZ
Digital Informasi sesuai dengan hasil analisa
kualitatif menggunakan Scorecard Valuation
Method. Analisis juga dilakukan mengacu
pada Business Model Canvas dari startup
XYZ Digital Informasi yang dapat dilihat pada
gambar berikut:
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Rp 50.000.000 –
Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 –
Rp 200.000.000
Rp 200.000.000 –
Rp 500.000.000
>Rp 500.000.000

Adapun nilai atau skor yang terdapat
dalam penilaian menggunakan Scorecard
Valuation Method adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Business Model Canvas

4.1.1 Pendanaan dan Valuasi
Startup XYZ Digital Informasi saat ini
perada pada fase Seed Funding, dimana
startup sudah memiliki produk, pelanggan
serta model bisnis yang matang. Hal tersebut
tidak menyurutkan minat para pendiri untuk
mengembangkan usaha dengan memberikan
kesempatan bagi para investor untuk
menanamkan modal dalam usahanya.
Metode Scorecard Valuation atau Bill’s
Payne Valuation Method yang merupakan
metode untuk menghitung nilai valuasi suatu
industri startup dengan menilai kekuatan tim,
produk, manajemen, pangsa pasar, serta
kompetitor sebagai faktor penentu. Metode ini
dilakukan dengan cara mengalikan bobot
maksimal dalam setiap indikator dengan
perkiraan skala ranking 1-7 pada beberapa
perusahaan yang sejenis.
Penilaian pre-money perusahaan berbedabeda tergantung pada lokasi geografis, karena
wilayah juga dapat memengaruhi lingkungan
persaingan startup. Maka dari itu, pendekatan
nilai valuasi berdasarkan stage diperlukan
untuk menilai valuasi sebuah startup.
Metode ini menggunakan pendekatan
Valuation by Stage sebagai acuan dalam
menentukan nilai pre-money beberapa
perusahaan yang sejenis.

No
1
2
3
4
5
6
7

Table 3. Skor pada Scorecard Valuation
Impact
Score
+++
7
++
6
+
5
0
4
3
-2
--1
Table 4. XYZ Digital Informasi

Table 2. Tabel Valuation by Stage

Estimasi Nilai
Valuasi
Rp 25.000.000 Rp 50.000.000

Memiliki manajemen tim yang
kuat untuk melaksanakan
rencana itu
Memiliki produk atau
prototype
Memiliki partner strategis,
atau tanda-tanda basis
pelanggan.
Memiliki tanda – tanda
pertumbuhan pendapatan dan
jalur profitabilitas yang jelas.

Stage Of Development
Memiliki ide bisnis atau
rencana bisnis yang menarik
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4.2 Analisis Data Kuantitatif
4.2.1 Scorecard Valuation Method
Worksheet
Menilai faktor kuantitatif sebagai berikut:

Sebelumnya peneliti telah menentukan
nilai rata-rata pre-money valuation dari target
perusahaan pada beberapa kompetitor dari
XYZ Digital Informasi dengan menggunakan
Scorecard Valuation Method Worksheet yang
datanya mengacu pada hasil wawancara.

Table 5. Scoredcard Valuation Method Worksheet

No
1
2
3
4
5

Table 6. Avarage Pre-Money Kompetitor
Perusahaan
Pre-Money
Hasil
Scorecard
PT. Djingga Media
Rp 500.000.000
Rp 497.500.000
Teknokreatif
Red System (PT. Guna Rp 500.000.000
Rp 602.500.000
Teknologi Nusantara)
Nextap & Company
Rp 500.000.000
Rp 477.500.000
Avatar Solution
Rp 500.000.000
Rp 567.500.000
NAWATAMA
Rp 500.000.000
Rp 492.500.000
Average / Rata-rata
Rp 527.500.000

Dari table di atas didapatkan estimasi nilai
rata-rata industri pre-money valuation adalah
sebesar Rp 527.500.000, sehingga pada tahap
selanjutnya pada Scorecard Valuation Method
akan dihitung menggunakan rumus sebagai
berikut:
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Jadi nilai valuasi adalah:
Valuation
= Average Pre-money x Extension
SUM
= Rp 527.500.000 x 6,5
= Rp 3.428.750.000,-

dibandingkan dengan tahun sebelumnya di
mana XYZ Digital Informasi belum memiliki
penjualan atas produk tersebut.
Kenaikan income pada XYZ Digital
Informasi pada tahun kedua, tentu saja
diimbangi dengan meningkatnya jumlah Cost
of sales sampai dengan 1416%. Akan tetapi
hal kenaikan Cost tidak mempengaruhi XYZ
Digital Informasi untuk mendapatkan profit
pada tahun 2017, di mana saat itu XYZ Digital
Informasi berhasil memperoleh profit dengan
persentase 1625% dibandingkan dengan tahun
2016.
Pada tahun 2018 sampai dengan tahun
2020 income XYZ Digital Informasi dapat
dikatakan mengalami penurunan hingga 11%, akan tetapi hal tersebut bukan berarti
XYZ Digital Informasi tidak mendapatkan
profit, atau mengalami loss, maka dari itu
untuk mengetahui apakah XYZ Digital
Informasi telah memperoleh laba atau profit
ataukah malah mengalami kerugian atau loss,
peneliti akan menghitung nilai titik impas atau
Break Event Point pada laporan keuangan
XYZ Digital Informasi.

4.2.2 Analisis Laporan Keuangan
Berikut adalah laporan laba/rugi dari tahun
2016 sampai 2020.
Table 7.Analisa Komparatif Laporan Laba/Rugi XYZ Digital
Informasi 2016 – 2018

Table 8.Analisa Komparatif Laporan Laba/Rugi XYZ Digital
Informasi 2019 – 2020

4.2.2.1 Analisis Titik Impas atau Break Event
Point
Analisa Break Event Point pada XYZ
Digital Informasi sesuai dengan laporan
laba/ruginya dapat digambarkan sebagai
berikut:

Break event point = Fixed Cost / (1-Variabel Cost/Sales Volume)
= 203,400,000 / (1 – 27,225,000/511,610,000)
= Rp. 432,765,957,44,-

Pada tahun kedua XYZ Digital Informasi
mengalami peningkatan pesat pada total
income dari tahun sebelumnya di 2016, yaitu
sebesar 1558%. Jumlah tersebut didapat
dengan meningkatnya pembelian oleh
pelanggan
pada
penjualan
Website
Development yang memiliki persentase
1558% dari tahun sebelumnya. Terdapat juga
penjualan pada produk Mobile Apps, yang jika

Dapat disimpulkan bahwa XYZ Digital
Informasi telah berhasil mendapatkan profit
atau keuntungan setiap tahunnya.
4.2.2.2 Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)
Persentase pendapatan kedepan XYZ
Digital Informasi menggunakan rumus
Compound Annual Growth Rate:
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Hasil Compound Annual Growth Rate
adalah 69%. Dengan data tersebut selanjutnya
akan dilakukan perhitungan proyeksi
pendapatan startup XYZ Digital Informasi
dalam lima tahun kedepan, yang nanti
hasilnya akan digunakan acuan dalam
menentukan nilai perusahaan saat ini.

Berdasarkan perhitungan Compound
Annual
Growth pada laporan keuangan
Laba/Rugi XYZ Digital Informasi, dalam 5
tahun mendatang, perusahaan diperkirakan
mendapatkan total penjualan sebesar Rp
6,474,258,557,4 dan telah melampaui nilai
Break Event Point, maka dari itu peneliti akan
mengukur nilai valuasi keuangan pada startup
XYZ Digital Informasi menggunakan formula
present value. Perhitungan valuasi startup
XYZ Digital Informasi berdasarkan data pada
periode 5 tahun mendatang menggunakan
formula present value dapat dihitung sebagai
berikut:

Table 9. Tabel Persentase Compound Annual Growth Rate
XYZ Digital Informasi tahun 2021 – 2025

PV

= FV x [1 : ( 1 + i )^n]
= Rp 6.474.258.557,4 x [ 1 : (1+0,69 )^5]
= Rp 6.474.258.557,4 x [ 1 : 13.8]
= Rp 6.474.258.557,4 x [0,072]
= Rp 466.146.616,-

Berdasarkan hasil perhitungan dari formula
present value, nilai startup XYZ Digital
Informasi saat ini berdasarkan anilisis
kuantitatif pada laporan keuangan adalah Rp
466.146.616,-.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan ratarata pre-money yang didapat adalah Rp
527,500,000 yang kemudian dikalikan dengan
nilai Extension SUM dari XYZ Digital
Informasi yaitu 6,5 yang menghasilkan nilai
valuasi
sebesar
Rp
3,428,750,000,-.
Perhitungan nilai valuasi startup XYZ Digital
Informasi menggunakan metode analisis
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Komparatif (Comparative Financial Statement
Analysis) pada laporan keuangan selama 5
tahun menunjukan bahwa perusahaan telah
melewati titik impas atau Break Event Point
yaitu sebesar Rp. 432.765.957.44,- di tahun
ke-2, dan total profit yang diperoleh oleh
startup XYZ Digital Informasi pada periode
tahun ke 5 adalah sebesar Rp 280.985.000
Nilai valuasi startup XYZ Digital
Informasi
pada
analisis
kuantitatif,
menggunakan Compound Annual Growth
Rate pada laporan keuangan Laba/Rugi XYZ
Digital
Informasi
sehingga
proyeksi
pendapatan dalam 5 tahun kedepan adalah Rp
6.474.258.557.4, nilai perusahaan saat ini
sebesar Rp 466,146,616,-.
Hasil analisa nilai valuasi startup XYZ
Digital
Informasi
didapat
dengan
menjumlahkan hasil analisis kuantitatif
menggunakan Scorecard Valuation Method
sebesar Rp 3.428.750.000, dan hasil analisis
kuantitatif
menggunakan
Comparative
Financial Statement Analysis sebesar Rp
466.146.616.
Dengan demikian hasil akhir dari nilai
valuasi startup XYZ Digital Informasi adalah
sebesar Rp 3.894.896.616.
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ABSTRACT
During the Covid-19 Pandemic, the banking sector experienced slow credit growth, this was
due to the weakening economy and sluggish public purchasing power. At the beginning of the Covid19 pandemic, the Basic Loan Interest Rate (SBDK) did not experience a significant decline, Banks
also had to be more careful in lending to avoid Non-Performing Loans (NPLs). Credit reserves or
Allowance for Impairment Losses (CKPN) must also be reserved for all credit categories in
accordance with PSAK 71. In the midst of the COVID-19 pandemic, Banks must also maintain a Loan
to Deposit Ratio (LDR) in the range of 75% - 80% in order to continue to fulfill one of the health
elements of the bank. This study aims to determine the effect of Non-Performing Loans (NPL),
Allowance for Impairment Losses (CKPN), Basic Credit Interest Rates (SBDK), and Loan to Deposit
Ratio (LDR) on lending. The research data is secondary data, namely the Quarterly Financial
Statements from March 2020-March 2021. The analytical method used is panel data regression
analysis. The results showed that CKPN and LDR had a significant effect on lending while NPL and
SBDK had no significant effect on lending.
Keywords: Covid19 pandemic, SBDK, LDR, CKPN
ABSTRAK
Pada masa Pandemi Covid19 Perbankan mengalami pertumbuhan kredit yang lambat, hal
ini dikarenakan melemahnya perekonomian dan lesunya daya beli masyarakat. Pada awal masa
pandemi Covid 19 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tidak mengalami penurunan yang signifikan,
Perbankan pun harus lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya agar tidak terjadi Non
Performing Loan (NPL). Pencadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan NIilai (CKPN)
pun harus tetap dicadangkan untuk semua kategori kredit sesuai dengan PSAK 71. Ditengah pandemi
covid19 Perbankan juga harus mempertahankan Loan to Deposite Ratio (LDR ) kisaran 75% - 80%
agar tetap memenuhi salah satu unsur kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Non Performing Loan (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Suku Bunga
Dasar Kredit (SBDK), dan Loan to Deposite Ratio (LDR) terhadap penyaluran kredit. Data Penelitian
merupakan data sekunnder yaitu Laporan Keuangan Triwulan dari Maret 2020-Maret 2021. Metode
Analisis yang digunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CKPN dan
LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit sedangkan NPL dan SBDK tidak
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
Kata kunci: Pandemi Covid19, SBDK, LDR, CKPN
intermediasi, memili kegiatan inti yaitu
menghimpun dana dari masyarakat yang
memiliki kelebihan dana dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan dana dalam
bentuk kredit. Perbankan dikatakan sehat
apabila dalam menghimpun dan menyalurkan
danaya harus memiliki rasio loan to deposit

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pandemi
COVID19
telah
melumpuhkan perekonomian Indonesia,
beberapa sektor Industri terkena dampaknya
tidak terkecuali sektor keuangan khusunya
perbankan. Perbankan sebagai salah satu
lembaga keuangan yang berfungsi sebagai
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ratio (LDR) antara 78% hingga 100%.
Menurut Kasmir (2018) loan to deposit ratio
(LDR) merupakan rasio yang digunakan dalam
mengukur atau menghitung jumlah kredit yang
disalurkan kepada masyarakat dibandingkan
dengan jumlah dana yang dihimpun serta
modal sendiri.
Loan to Deposit ratio (LDR)
merupakan salah satu indikator yang
digunakan dalam penilaian kesehatan
perbankan, oleh karena itu dalam penyaluran
dana kepada masyarakat perbankan harus
memperhatikan LDR yang dimiliki. Semakin
tinggi tingkat LDR suatu bank, maka bank
tersebut dikatakan semakin tidak likuid. Hal ini
mengakibatkan bank tersebut akan kesulitan
dalam
memenuhi
kewajiban
jangka
pendeknya, contohnya apabila terjadi
pernarikan simpanan besar-besaran secara
tiba-tiba oleh nasabah bank tersebut. Dalam
penyaluran kredit selain memperhatikan LDR
perbankan pun harus menetapkan suku bunga
yang akan ditetapkan kepada nasabah-nasabah
pemijam. Perbankan dalam menetapkan suku
bunga kredit harus mengacu sesuai dengan
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan
ketentuan
OJK,
SBDK
merupakan dasar penetapan suku bunga kredit
yang akan dikenakan oleh bank kepada
nasabah atau disebut juga calaon debitur.
Dalam menentukan atau menetapkan SBDK,
komponen estimasi premi risiko harus
diperhitungkan masing-masing bank karena
setiap bank memiliki komponen estimasi pemi
risiko yang berbeda-beda tergantung dari
penilaian bank terhadap risiko dari masingmasing debitur bank tersebut.
Risiko yang terjadi ketika bank
menyalurkan dana yaitu risiko kerugian atau
disebut juga risiko kredit, hal ini terjadi apabila
nasabah atau debitur tidak melaksanakan
melaksanakan kewajiban untuk membayar
angsuran kredit. Hal ini dapat menimbulkan
adanya kredit bermasalah atau NonPerforming Loan (NPL), semakin tinggi
tingkat NPL maka semakin besar pula risiko
kredit yang ditanggung oleh pihak perbankan
(Saryadi, 2013). Otoritas Jasa Keuanga (OJK)
pada bulan Maret 2021 mencatatkan besaran
rasio kredit bermasalah atau Non-Performing
Loan (NPL) berada pada level 3,21%, angka
tersebut menurun sebesar 0,04% dari bulan
sebelumnya dan masih di level yang aman.

Selain itu hal ini juga dapat terlihat dari rasio
non-core deposit yang berada pada level
162,99%, sedangkan Dana Pihak Ketiga
(DPK) sebesar 35,17%. Pertumbuhan kredit
perbankan mencapai Rp. 77,3 trilliun secara
bulanan (mtm) pada Maret 2021, kenaikan
signifikan terjadi pada sektor pengolahan
hingga 22,02 trilliun pada maret 2021 (Rizaty,
2021). Dalam mengantisipasi risiko kredit
seperti kredit bermasalah atau NonPerforming
Loan
(NPL),
perbankan
diwajibkan membentuk dan menyisihkan dana
untuk menutup risiko kerugian tersebut,
penyisihan kerugian atau disebut juga
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Pada tanggal 1 Januari 2020 diawal masa
pandemi regulasi perbankan mengenai CKPN
berubah mengacu pada PSAK 71. Dalam
PSAK 71 dana cadangan untuk kerugian harus
disediakan oleh perbankan atas penurunan
nilai kredit pada semua kategori pinjaman
seperti Kredit Lancar, Dalam Perhatian
Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan
Macet. Adapun perkembangan penyaluran
kredit dan NPL pada Bank Umum Indonesia,
dapat dilihat pada Gambar 1.
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Nov-20

Sep-20

Jul-20

May…

Mar-20

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%

Jan-20

Perkembangan Kredit dan NPL pada
Bank Umum di Indonesia

NPL

Gambar 1. Perkembangan Kredit dan NPL
Pada Bank Umum di Indonesia
Januari 2020-Maret 2021
Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti (2021)
Menurut Siahaan (2019) Dana Pihak
Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyaluran kredit, Loan to Deposite Ratio
(LDR) dan Non-Performing Loan (NPL)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
penyaluran kredit. Dengan adanya penelitian
ini yang tidak melibatkan varibel CKPN dan
SBDK serta berdasarkan Gambar 1 diatas,
dapat dilihat bahwa pada saat pandemi
penyaluran kredit mengalami pertumbuhan
yang sangat lambat, selain itu pada awal masa
50

JURNAL EKONOMI BISNIS VOL 21 NO 1 : 49 - 58

pandemi NPL mengalami kenaikan akan tetapi
pada bulan februari mengalami penurun, hal
ini dimungkinkan karena adanya peraturan
relaksasi kredit pada awal tahun 2020 yang
baru terlihat dampaknya pada awal februari,
sehingga
NPL perbankan mengalami
penurunan. Dengan memperhatikan kaitan
tersebut penulis tertarik untuk menyusun
jurnal dengan Judul “Pengaruh NPL, LDR,
SBDK dan CKPN terhadap Penyaluran kredit
Perbankan pada Masa Pandemi COVID-19”.

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga. Dalam penyaluran
kredit, bank harus tetap mengedepankan
prinsip
kehati-hatian,
agar
dapat
meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh
adanya kredit bermasalah atau kredit macet.

Permasalahan
Berdasarkan permasalahan pada latar
belakang diatas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah:
1. Apakah Non-Performing Loan (NPL)
berpengaruh
signifikan
terhadap
Penyaluran Kredit?
2. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan
Nilai (CKPN) berpengaruh signifikan
terhadap Penyaluran Kredit?
3. Apakah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
berpengaruh
signifikan
terhadap
Penyaluran Kredit?
4. Apakah Apakah Loan to Deposit Ratio
(LDR) berpengaruh signifikan terhadap
Penyaluran Kredit?

Non-Performing Loan (NPL)
Non-performing
loan
(NPL)
merupakan salah satu indicator yang
digunakan untuk menentukan kesehatan asset
suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa
rasio keuangan pokok yang mampu
memberikan informasi penilaian atas kondisi
permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko
pasar, serta likuiditas. Peraturan OJK
No.15/POJK.03/2017, batas nilai NPL adalah
sebesar 5% yang artinya bila bank memiliki
NPL 5% atau lebih besar berarti bank tersebut
tidak sehat. Adapun rumus perhitungan dari
NPL sebagai berikut:
Kredit Non Lancar
Non performing loan =
Total Kredit

Tujuan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Cadangan Kecukupan Penurunan
Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada
Laporan Keuangan pada Bank Umum yang
paling banyak mendapatkan perhatian. Hal ini
dikarenakan akun ini memberikan informasi
mengenai keberlanjutan usaha suatu bank.
Pembentukan dan penyajian CKPN sesuai
dengan ketentuan Regulator (Basel) dan PSAK
71 Instrumen Keuangan. Persyaratan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 memberi
panduan tentang pengakuan dan pengukuran
instrumen keuangan.
Standar yang mengacu kepada
International Financial Reporting Standard
(IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55
yang sebelumnya berlaku. Selain membahas
mengenai klasifikasi asset keuangan, salah
satu poin penting lainnya dari PSAK 71 adalah
mengenai pencadangan atas penurunan nilai
asset keuangan yang berupa piutang,
pinjaman, atau kredit. Standar baru ini
mengubah
secara
mendasar
metode
perhitungan dan penyediaan cadangan untuk
kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih.

Merujuk pada permasalahan dan
pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Menganalisis Non-Performing Loan
(NPL) berpengaruh signifikan terhadap
Penyaluran Kredit?
2. Menganalisis
Cadangan
Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh
signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
3. Menganalisis Suku Bunga Dasar Kredit
(SBDK) berpengaruh signifikan terhadap
Penyaluran Kredit?
4. Menganalisis Apakah Loan to Deposit
Ratio (LDR) berpengaruh signifikan
terhadap Penyaluran Kredit?
TINJAUAN PUSTAKA
Penyaluran Kredit
Penyaluran kredit pada penelitian
merupakan total besaran kredit yang
disalurkan pada masyarakat dalam waktu
triwulanan.
Menurut
Undang-Undang
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Kredit yang
diberikan oleh bank dapat didefinisikan
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Mengacu pada PSAK 71, CKPN
perbankan dihitung menggunakan metode
ECL 12-month atau metode ECL lifetime
dengan menggunakan proyeksi kondisi
makroekonomi (forward-looking adjustment).
Bank juga harus memperkirakan
probability weighted untuk kemungkinan
terjadinya sebuah scenario makroekonomi.
Adapun rumus perhitungan CKPN dengan
metode ECL dalam PSAK 71 sebagai berikut:

baik. LDR merupakan salah satu indikator
kesehatan bank. Berikut adalah perhitungan
LDR
Kredit yang diberikan
LDR =
x 100%
Total Dana yang Diterima
Model Penelitian
Berdasarkan
penjelasan
dari
pendahuluan, penelitian ini mengembangkan
model penelitian yang dimulai dari asumsi
bahwa non-performing loan, cadangan
kerugian penurunan nilai, suku bunga kredit
dan loan to deposit ratio menjadi factor dalam
penelitian ini yang akan mempengaruhi
penyaluran kredit. Model dalam penelitian ini
dapat dilihat pada gambar berikut.

ECL = PD x LGD x EAD
Dimana,
PD
= Probabiloty of Default
LGD = Loss Given Default
EAD = Exposure at Default
Suku Bunga Kredit
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
merupakan bunga terendah yang digunakan
sebagai dasar penetapan suku bunga kredit
yang dikenakan oleh suatu bank kepada
nasabah. Suku bunga dasar kredit belum
memperhitungkan komponen premi risiko.
Besaran premi risiko tergantung penilaian
bank terhadap risiko (prospek pelunasan
kredit) dari masing-masing nasabah atau
kelompok nasabah tertentu. SBDK yang sudah
memperhitungkan premi risiko, disebut
dengan lending rate. Perbankan wajib
mengumumkan besaran SBDK di setiap kantor
ataupun cabang, maupun website masingmasing bank. Hal ini berdasarkan aturan dari
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
13/5/DPNP tentang Transparansi Informasi
Suku Bunga Dasar Kredit.

Gambar 2. Model Penelitian
Sumber: Peneliti (2021)
Hipotesis Penelitian
Hipotesis
penelitian
merupakan
dugaan awal atau kesimpulan sementara
hubungan
pengaruh
antara
variable
independent terhadap variable dependen
sebelum dilakukan penelitian dan harus
dibuktikan melalui penelitian tersebut
diperkuat melalui teori atau penelitian
terdahulu.
1. Pengaruh non performing loan (NPL)
terhadap penyaluran kredit
Penelitian
Apsari
(2014)
menunjukkan bahwa non-performing loan
(NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap
penyaluran kredit perbankan. Bank harus
dapat menjaga stabilitas kreditnya agar jauh
dari risiko kredit. Bagi bank yang tidak dapat
menjaga kreditnya maka bank tersebut harus

Loan to Deposit Ratio
Salah satu rasio yang digunakan untuk
menilai risiko likuiditas yaitu loan to deposit
ratio (LDR). LDR merupakan rasio antara
besarnya seluruh volume kredit yang
disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan
dana dari berbagai sumber (Martono, 2002).
Sumber dana bank yang umumnya berasal dari
pihak ketiga yang dihimpun bank kemudian
disalurkan dalam bentuk kredit.
Nilai
LDR
yang
rendah
mengindikasikan banyaknya dana yang
menganggur yang belum disalurkan dalam
bentuk kredit, namun kualitas likuiditas baik.
Sebaliknya, apabila LDR tinggi berarti
penyaluran dana dalam bentuk kredit optimal,
namun kemampuan likuiditas bank kurang
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mengurangi kredit yang diberikan. Hal ini
dikarenakan peningkatan NPL menunjukkan
semakin menurunnya kesehatan bank dan akan
berdampak kepada penurunan penyaluran
kredit. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
ditarik hipotesis:
H : Non-Performing Loan (X1) berpengaruh
signifikan terhadap penyaluran kredit (Y)

4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
terhadap penyaluran kredit
Loan to Deposit Ratio (LDR)
merupakan rasio yang digunakan dalam
menilai kemampuan
bank
untuk
membayarkan kewajiban jangka pendeknya
yaitu penarikan dana oleh deposan dengan
mengandalkan kredit yang menjadi sumber
likuiditasnya (Rivai et al., 2013). LDR yang
semakin
tinggi
menunjukkan
bahwa
rendahnya likuiditas suatu bank, hal ini
dikarenakan tingginya kredit yang disalurkan
(Yuliana, 2014). Sebaliknya, LDR yang
rendah mengidentifikasi bahwa tingginya
likuiditas bank dan menunjukkan bahwa
rendahnya kredit yang disalurkan (Febrionto
dan Muid, 2013). Berdasarkan uraian diatas
maka dapat ditarik hipotesis:
H : Loan to Deposit Ratio (X4) berpengaruh
signifikan terhadap penyaluran kredit (Y)

1

2. Pengaruh
Cadangan
Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) terhadap
penyaluran kredit
Berdasarkan standar akuntansi baru,
artinya, korporasi harus menyediakan
cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit
(CKPN) untuk semua kategori kredit atau
pinjaman, baik itu yang berstatus lancar
(performing), ragu-ragu (underperforming),
maupun macet (non-performing).
Untuk
kredit lancar, misalnya, korporasi harus
menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi
kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang.
Hal ini menyebabkan korporasi termasuk
perbankan
harus
menyediakan
nilai
pencadangan atas kredit atau piutang tak
tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Bagi industri perbankan, kewajiban untuk
mengikuti cara pencadangan anyar ini bisa
berujung pada penurunan rasio kecukupan
modal atau capital adequacy ratio (CAR).
Oleh karena itu, dapat mempengaruhi
besarnya penyaluran kredit yang dilakukan
oleh bank. Berdasarkan uraian diatas maka
dapat ditarik hipotesis:
H : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (X2)
dan signifikan terhadap penyaluran kredit (Y).

4

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh non performing loan, cadangan
kerugian penurunan nilai, suku bunga dasar
kredit dan loan to deposit ratio terhadap
penyaluran kredit pada masa pandemic Covid19. Penyaluran kredit yang digunakan
merupakan total besaran kredit yang
disalurkan
kepada
masyarakat.
Non
performing loan (NPL) yang merupakan salah
satu indikator yang digunakan untuk
menentukan Kesehatan asset dari suatu bank.
Cadangan kecukupan penurunan nilai (CKPN)
adalah salah satu akun pada laporan keuangan
bank umum yang paling banyak mendapat
perhatian. Akun ini memberikan informasi
mengenai keberlanjutan usaha suatu bank.
Tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu
bahan pertimbangan bagi masyarakat atau
investor dalam meminjam kredit bank. Loan to
deposit ratio (LDR) merupakan rasio untuk
menilai
kemampuan
bank
dalam
membayarkan kewajiban jangka pendeknya
dengan penarikan dana oleh deposan yang
mengandalkan kredit menjadi sumber
likuiditasnya (Rivai et al., 2013).
Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan regresi data panel dengan
melakukan uji asumsi klasik untuk pengujian
multikolinieritas
dan heteroskedastisitas
menggunakan Eviews. Selanjutnya, dilakukan
uji-F dan uji-t dalam pengujian hipotesis serta

2.

3. Pengaruh

Suku bunga terhadap
penyaluran kredit
Suku bunga merupakan salah satu
faktor dalam penyaluran kredit bank. Tingkat
suku bunga kredit menjadi salah satu bahan
pertimbangan bagi masyarakat atau investor
dalam meminjam kredit bank. Peningkatan
suku bunga kredit bank, maka secara teori
dapat menurunkan permintaan kredit atau
penyaluran kredit tidak akan menurun, dan jika
tingkat suku bunga kredit bank menurun, maka
permintaan kredit akan meningkat (Kasmir,
2018). Berdasarkan uraian diatas maka dapat
ditarik hipotesis:
H : Suku Bunga (X3) berpengaruh signifikan
terhadap penyaluran kredit (Y)
3
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menentukan koefisien determinasi untuk
mengetahui variasi yang dapat dijelaskan
dalam model penelitian. Tahapan dalam
penelitian ini dimulai dengan pengumpulan
data dari 38 bank yang terdapat di Bursa Efek
Indonesia (http://www.idx.co.id) periode
Maret 2020 sampai Maret 2021. Data yang
digunakan berasal dari laporan keuangan
dalam bentuk triwulanan. Tahapan selanjutnya
adalah pemilihan model, yaitu pooled least
square model (PLS), fixed effect model atau
random effect model. Hal ini dilakukan dengan
uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow
dilakukan dalam rangka pemilihan model
antara ordinary least square model dengan
fixed effect model dengan menggunakan output
hasil regresi. Sedangkan uji Hausman
digunakan untuk pertimbangan pemilihan
model data panel, dengan PLS model atau
random effect model. Setelah mendapatkan
model, dilanjutkan dengan uji hipotesis, untuk
melihat pengaruh variable NPL, CKPN,
SBDK dan LDR secara parsial terhadap
penyaluran kredit dengan melakukan uji
parsial atau uji t dan melakukan uji simultan
atau uji F. Terakhir adalah pengujian dengan
memperhatikan
koefisien
determinasi
(goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2
(R-square), besaran ini dapat memberikan
informasi mengenai baik atau tidaknya model
regresi yang terestimasi dan mengukur
pengaruhnya.

bebas, apabila terjadi koefisien korelasi lebih
dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas
(Gujarati, 2012).
Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas
NPL
(X1)
CKPN
(X2)
SBDK
(X3)
LDR
(X4)

NPL
(X1)

CKPN
(X2)

SBDK
(X3)

LDR
(X4)

1.000

-0.030

-0.205

0.114

-0.030

1.000

-0.332

0.022

-0.205

-0.332

1.000

-0.013

0.114

0.022

-0.013

1.000

Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan Tabel 1 Menunjukkan bahwa
nilai koefisoen korelasi antar variabel
independen dibawah 0.8, dapat disimpulkan
bahwa data dalam peneltian ini tidak terjadi
masalah multikolinearitas.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Panel Cross-section Heteroskedasticity LR
Test
Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Likelihood ratio

Value
256.2845

df
38

Probability
0.000

Sumber: Data diolah, 2021
Tabel 2 Menunjukkan bahwa nilai probability
0.000 < 0.05, hal ini menunjukkan bahwa data
yang dianalisis dalam penelitian ini
berdasarkan Cross-section Heteroskedasticity
LR Test terdapat masalah heteroskedastisitas.
Oleh karena itu pengujian dilanjutkan dengan
Panel Period Heteroskedasticity Test dengan
hasil sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi panel
ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Adapun model yang baik pada
model ini yaitu model yang tidak terjadi
korelasi antar variabel independennya.
Menurut Gujarati (2012) ada beberapa
indikator
untuk
mendeteksi
adanya
multikolineritas,
dainataranya,
sebagai
berikut:
1. Nilai R2 yang terlampau tinggi (lebih dari
0,8) tetapi tidak ada atau sedikit t-statistik
yang signifikan
2. Nilai F-Statistik yang signifikan, namun tstatistik dari masing-masing variabel
bebas tidak signifikan.
Menguji masalah multikolinearitas dapat
dilihat dengan matriks korelasi dari varibel

Tabel 3. Panel Period Heteroskedasticity
LR Test
Likelihood ratio

Value
1.858

df
38

Probability
1.000

Sumber: Data diolah, 2021
Tabel 3. Menunjukkan bahwa nilai probability
1 > 0.5, hal ini menunjukkan bahwa data
dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan
Panel Period Heteroskedasticity LR Test tidak
terdapat masalah heteroskedastisitas.
Pemilihan Model Estimasi Data Panel
Metode analisis data panel terdapat
tiga model yaitu Model Pooled Least Square,
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Model Fixed Effect dan Model Random Effect.
Dalam menentukan pemilihan ketiga model
tersebut
menggunakan
beberapa
uji,
diantaranya Uji Chow, Hausman, dan Uji LM.
Adapun hasil dari ketiga uji tersebut, sebagai
berikut:

Statistic
147.511

d.f.
(37,148)

Prob.
0.0000

690.529

37

0.0000

Sumber: Data diolah
Tabel 4. Menunjukkan hasil uji chow dengan
nilai Prob pada cross section F sebesar 0.000,
dimana nilai tersebut lebih kecil dari alpha
yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Maka dapat
disimpulan model yang terpilih adalah Fixed
Effect, setelah mengetahui model Fixed Effect
yang terpilih maka dilanjutkan dengan
melakukan pengujian Hausman. Uji Hausman
bertujuan untuk membandingkan model Fixed
Effect dengan Model Random Effect, berikut
merupakan hasil dari pengujian Hausman.

Chi-Sq.
Statistic
135.498

Chi-Sq.
d.f.
4

10223.73

Prob (Fstatistic)

0.000

1.563

1.456

Hasil Uji T (Parsial)
Setelah melakukan uji F dan
mengetahui hasilnya yaitu ada pengaruh
bersama-sama atau minimal ada satu variabel
bebas yang berpengaruh terhadap Y maka
dilanjutkan dengan uji T. Uji T dilakukan
untuk melihat varibel bebas mana yang
berpengaruh secara parsial terhadap Y.
Adapun hasil uji T sebagai berikut:

Prob.
0.0000

Sumber: Data diolah, 2021
Tabel 5. Menunjukkan hasil uji Hausman
memiliki nilai Prob pada cross-section random
sebesar 0.0000 dimana nilainya lebih kecil
daro alpha yang ditetapkan sebesar 5%, maka
diambil model yang terpilih yaitu Fixed Effect.
Setelah mengetahui semua hasil menunjukkan
Fixed Effect, maka model yang terpilih adalah
Fixed Effect.

Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial)
Variabel
C
X1
X2
X3
X4

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
Mean
R-squared 0.999
dependent
var
Adjusted
0.999
S.D.
R-squared
dependent
var

F-statistic

Sum
squared
resid
DurbinWatson stat

Hasil Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6. Menunjukkan nilai Prob
sebesar 0.0000 yang nilainya 0.0000 lebih
kecil dari alpha yaitu sebesar 5%, maka dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh secara
bersama-sama terhadap Y atau minimal ada
salah satu dari variabel bebas yang
berpengaruh terhadap Y.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman
Test
Summary
Crosssection
random

0.103

Sumber: Data diolah, 2021
Berdasarkan hasil dari Tabel 6.
menunjukkan bahwa menggunakan model
data panel dengan Fixed Effect menghasilkan
nilai Rsquared sebesar 99.96% atau dapat
dikatakan variabel bebas X1, X2, X3, dan X4
sebesar
99.96%
mampu menjelaskan
keragaman Y. Hasil pengolahan data tersebut
sudah menunjukkan bahwa model yang
didapat sudah baik.

Tabel 4. Hasil Uji Chow
Effects Test
Cross-section
F
Cross-section
Chi-square

S.E. of
regression

Coefficient
27.234
-0.013
0.128
-0.039
0.366

Std.
Error
0.545
0.011
0.019
0.034
0.042

tStatistic
49.934
-1.235
6.599
-1.172
8.665

Prob.
0.000
0.218
0.000
0.243
0.000

Sumber: Data diolah, 2021
1. Pengaruh Non-Performing Loan (NPL)
terhadap Penyaluran Kredit
Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan
bahwa NPL (X1) pada uji t-Statistic
menghasilkan nilai -1.235 dan nilai Prob
sebesar 0.2188, hasil tersebut menunjukkan
bahwa NPL (X1) tidak berpengaruh signifikan
terhadap penyaluran kredit (Y). Hal ini

71.899

40.047
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menunjukkan bahwa pada masa pandemi
walaupun NPL tinggi akan tetapi penyaluran
kredit pada perbankan tidak terpengaruh
ataupun sebaliknya dengan adanya kebijakan
relaksasi kredit pada awal masa pandemi
sehingga NPL perbankan dapat terkendali,
tetap tidak mempengaruhi perbankan dalam
melakukan penyaluran kredit. Hasil Penelitian
ini sesuai dengan penelitian Supianto et al.,
(2014) yang menyatakan bahwa NPL tidak
berpengaruh signifikan pada penyaluran
kredit.

tidak terjadi kredit bermasalah atau NPL.
SBDK tidak mengalami penurunan signifikan
pada masa pandemi, akan tetapi penyaluran
kredit mengalami pertumbuhan yang sangat
lamban, karena melemahnya perekonomian
dan lesunya daya beli masyarakat. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Wau
(2019) yang menyatakan bahwa tingkat suku
bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap
penyaluran kredit.
Adapun tabel rata-rata SBDK perbankan,
sebagai berikut:
Tabel 8. SBDK Rata-Rata Bank

2. Pengaruh
Cadangan
Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) terhadap
Penyaluran Kredit
Hasil pada Tabel 7. menunjukkan
bahwa CKPN (X2) pada uji t-statistic
dihasilkan nilai sebesar 6.599060 dengan nilai
Prob sebesar 0.0000, lebih kecil dari alpha 5%.
Hal ini menunjukkan bahwa CKPN (X2)
berpengaruh signifikan terhadap penyalur
kredit (Y). Dengan adanya regulasi terbaru
mengenai CKPN yaitu menggunakan PSAK
71 pada awal pandemi yaitu bulan Januari
2020, hal ini pun bisa menjadi salah satu faktor
mengapa CKPN berpengaruh signifikan
terhadap penyaluran kredit. Regulasi baru ini
salah
satunya
membahas
mengenai
pencadangan kerugian pada setiap kategori
kolektibilitas kredit, maka dapat disimpulkan
semakin tinggi CKPN maka semakin tinggi
pula penyaluran kreditnya. Hasil ini sesuai
dengan Penelitian Sari (2014) yang
menyatakan bahwa CKPN berpengaruh positif
terhadap penyaluran kredit.

Tahun
2020 QI
2020 QII
2020 QIII
2020 QIV
2021 QI

SBDK Rata-Rata
Bank
11,63 %
11,06 %
10,19 %
11,07 %
10,34 %

Sumber: Data diolah, 2021
4. Pengaruh Loan to Deposite Ratio (LDR)
terhadap Penyaluran Kredit
Tabel 7. Menunjukkan bahwa Loan to
Deposite Ratio (LDR) (X4) hasil uji t-statistic
menghasilkan nilai 8.665006 dan nilai prob
0.0000, dengan nilai prob lebih kecil dari alpha
5%. Hal ini menujukkan bahwa LDR (X4)
berpengaruh signifikan terhadap penyaluran
kredit (Y). Loan To Deposite Ratio merupakan
rasio kredit perbankan terhadap Dana Pihak
Ketiga (DPK), semakin tinggi LDR maka bank
tersebut semakin tidak Likuid. LDR
berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada
masa pandemi, hal ini dikarena setiap Bank
dalam
menyalurkan
kredit
selalu
memperhitungkan terlebih dahulu rasio
LDRnya, karena apabila bank memiliki rasio
LDR yang tinggi, maka Bank tersebut dapat
dikatakan tidak sehat.
Pada masa pandemi banyaknya
ketidakpastian sehingga perbankan pun harus
lebih berhati-hati dalam menyalurkan
kreditnya dan memperhitungkan Dana Pihak
Ketiga yang dihimpun, karena perekonomian
melemah dan pendapatan masyarakatpun
berkurang sehingga mengakibatkan sulitnya
menghimpun Dana Pihak Ketiga. Oleh karena
itu dalam menyalurkan dananya bank harus
memperhitungkan dengan cermat berapa dana
yang dihimpun nya juga, agar LDR bank dapat
terjaga. Penelitian ini sesuai dengan penelitian
Febrianto dan Muid (2013) yang menyatakan

3. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit
(SBDK) terhadap Penyaluran Kredit
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan
pada Tabel 7. bahwa hasil uji T, dimana Suku
Bunga Dasar Kredit (X3) menghasilkan nilai tstatistic 1.172 dan nilai prob sebesar 0.2433
lebih besar dari nilai alpha sebesar 5%. Dapat
disimpulkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit
tidak berpengaruh signifikan terhadap
penyaluran kredit (Y). Pada masa pandemi
suku bunga dasar kredit tidak mengalami
penurunan yang signifikan walaupun pada saat
itu perekonomian melemah dan daya beli
masyarakat menurun. Hal ini mengakibatkan
masyarakat pun enggan enggan melakukan
pinjaman kepada Bank dan Bank pun lebih
berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar
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bahwa LDR berpengaruh positif signifikan
terhadap penyaluran kredit.
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PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN
TIKET MASUK DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJUALAN
(Studi Kasus Pada PT. Jungleland Asia)

Oleh :

Krisna Sudjana, SE, MM
Ninda Rikanti, SE

ABSTRAK
Industri pariwisata di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat, salah
satunya adalah Jungleland Adventure Theme Park yang dikelola oleh PT. Jungleland Asia di
bawah manajemen PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. Dalam menghadapi persaingan yang
semakin kompetitive, mendorong perusahaan untuk terus meng-update inovasi dan produk
andalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan sistem
pengendalian internal penjualan tiket masuk sudah disusun oleh manajemen dengan jelas,
struktur organisasi dan tanggung jawab masing masing dijalankan sesuai dengan ketetapan,
prosedur penjualan yang tercatat sudah berjalan sesuai dengan penjualan dilapangan, namun
pada tahun 2018 penjualan tiket masuk tidak mencapai target yang sudah ditentukan dari target
sebesar Rp. 121.996.600.000 hanya tercapai Rp.107.729.732.136 maka disimpulkan pada tahun
2018 penjualan tiket masuk Jungleland Adventure Theme Park belum efektif .

PT. Jungleland Asia di bawah manajemen
PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
Dalam suatu perusahaan dirancang suatu
pengendalian
internal
atau
sistem
pengendalian
internal
agar
operasi
perusahaan berjalan dengan efektif dan
efisien.
Perusahaan
dengan
sistem
pengendalian internal tentunya memiliki
kebijakan dan prosedur yang baik atas
manajemen
perusahaan.
Pengendalian
internal berhubungan erat dengan kepatuhan
karyawan, manajemen, dan pemilik
perusahaan dengan kecurangan yang bisa
terjadi.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang berpotensi
untuk menjadi tujuan pariwisata di dunia.
Selain itu pariwisata Indonesia juga semakin
lengkap dengan tersedianya sejumlah taman
rekreasi, baik diluar ruangan ( Theme Park )
maupun di dalam ruangan ( Indoor Theme
Park ).
Industri pariwisata di Indonesia saat ini
sedang mengalami perkembangan yang
pesat, salah satunya adalah Jungleland
Adventure Theme Park yang dikelola oleh
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Ada kalanya dalam menjalankan kegiatan
penjualan target penjualan yang telah
direncanakan oleh manajemen tidak dapat
tercapai sepenuhnya atau tidak terealisasikan
dengan maksimal. Sehingga dapat dikatakan
penjualan perusahaan belum efektif.
Sebaliknya jika target penjualan dapat
direalisasikan dengan optimal maka
penjualan perusahaan dapat dikatakan
efektif. Efektivitas dapat diukur dengan
membandingkan target penjualan dengan
realisasi penjualan.
Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan
penelitian
dengan
judul
penerapan sistem pengendalian internal
penjualan tiket masuk dalam menunjang
efektivitas penjualan (studi kasus pada PT.
Jungleland Asia).

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan
sistem pengendalian internal penjualan
pada PT. Jungleland Asia tahun 2018.
3. Untuk mengetahui apakah sistem
pengendalian internal penjualan tiket
masuk pada PT Jungleland Asia sudah
efektif tahun 2018.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Landasan Teori
2.1.1. Teori Akuntansi Normatif
Teori akuntansi normatif yaitu teori
akuntansi yang menjawab pertanyaan “apa
yang semestinya”. Di sini akuntansi
dianggap sebagai norma peraturan yang
harus diikuti tidak peduli apakah berlaku
atau dipraktikkan sekarang atau tidak.
Metode ini disebut juga normative
accounting research atau normative theory
of accounting. Metode ini berguna dalam hal
membahas issue true income dan decision
usefulness. (Harahap, 2015:113).

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana
sistem
dan
prosedur
penjualan tiket masuk yang diterapkan
pada PT. Jungleland Asia tahun 2018?
2. Bagaimana
penerapan
sistem
pengendalian internal penjualan tiket
masuk pada PT.Jungleland Asia tahun
2018?
3. Apakah sistem pengendalian internal
penjualan tiket masuk pada PT
Jungleland Asia sudah efektif tahun
2018?

2.1.2. Sistem Pengendalian Internal
Pengertian Sistem pengendalian internal
menurut
Arens,
et.al.
(2015:340)
menyatakan bahwa pengendalian internal
terdiri atas kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk memberikan manajemen
kepastian yang layak bahwa perusahaan
telah mencapai tujuan dan sasarannya
Menurut
Tuanakotta
(2013:133)
pengendalian internal adalah proses,
kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh
manajemen untuk memastikan pelaporan
keuangan yang andal dan pembuatan
laporan keuangan sesuai dengan kerangka
akuntansi yang berlaku
Dari beberapa pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa, pengendalian internal
atau internal control didefinisikan sebagai
suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber
daya manusia dan sistem teknologi

1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan malasah di atas maka
penelitian ini mempunyai beberapa tujuan,
yang dapat penulis sampaikan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan
sistem dan prosedur penjualan tiket
masuk pada PT. Jungleland Asia tahun
2018.
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informasi, yang dirancang untuk membantu
organisasi mencapai suatu tujuan atau
objektif tertentu.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

2.1.3 Sistem dan Prosedur Penjualan
Menurut Puspitawati dan Sri (2011:165)
menyatakan bahwa, penjualan merupakan
aktivitas memperjualbelikan barang dan jasa
kepada konsumen.
Dapat disimpulkan bahwa penjualan
adalah salah satu aktivitas rutin yang dijalani
oleh
setiap
perusahaan
dalam
memperjualbelikan barang dan jasanya,
yang tujuannya untuk memperoleh laba dan
untuk membuat perusahaan tersebut tambah
berkembang.

3.1.Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT.
Jungleland Asia. Berlangsung selama 6
(enam) bulan yang dimulai pada bulan
Maret sampai Agustus 2019.
3.2.Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis
penelitian ini digunakan untuk menerangkan
sistem pengendalian internal mengenai
penjualan tiket masuk Jungleland Adventure
Theme Park dalam menunjang efektivitas
penjualan di PT.Jungleland Asia.

2.1.4. Efektivitas Penjualan
Menurut Alma (2016:130) Efektivitas
artinya memaksimalkan hasil yang hendak
dicapai yang telah ditetapkan lebih dulu.
Jadi, dari pernyataan tersebut dapat
disimpulkan salah satu aktivitas penjualan
dikatakan telah efektif apabila penjualan
suatu perusahaan telah mencapai hasil yang
diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya (target).

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2016 : 80) Populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.
Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi
juga obyek dan benda-benda alam yang lain.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang
ada pada obyek/subyek yang dipelajari,
tetapi meliputi seluruh karakteristik atau
sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu.
Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah PT Jungleland Asia.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut (Sugiyono, 2016:81). Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan metode
penarikan purposive sampling berdasarkan
ketersediaan data yang akan digunakan
dalam penelitian. Data yang digunakan
berupa laporan penjualan tiket masuk
PT.Jungleland Asia tahun 2018.

2.2. Kerangka Pemikiran
Dibawah ini adalah gambaran kerangka
berfikir yang digunakan dalam penelitian
ini.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Penulis (2019)
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perusahaan yang bersangkutan di masa
yang akan datang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan
(Sugiyono, 2016:224).
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan
penulis adalah melalui beberapa cara yaitu
Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan
Jungleland Adventure Theme Park.
Jungleland Adventure Theme Park dibangun
diatas lahan seluas 35 Ha di kawasan sentul
nirwana yang dan dikelola oleh PT.
Jungleland Asia di bawah manajemen PT
Graha Andrasentra Propertindo. Hingga saat
ini Jungleland Adventure Theme Park
memiliki 37 wahana dalam 4 zona yaitu
Carnivalia, Tropicalia, Mysteria, dan
Explora dengan konsep unik dan berbeda
satu sama lainnya.

3.5.Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah
difahami oleh diri sendiri maupun orang lain
(Sugiyono, 2016:244).
Tahapan-tahapan dalam analisis data
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan masalah-masalah yang akan
dianalisis terhadap suatu perusahaan.
2. Menetapkan judul yang akan diteliti
sehingga dapat diketahui apa yang akan
diteliti dan yang menjadi akar masalah
dalam meneliti.
3. Melihat,
mengumpulkan
dan
menganalisis data-data mengenai sistem
pengendalian internal atas penjualan
dalam sebuah perusahaan.
4. Melakukan
pengembangan
dan
pembahasan terhadap masalah melalui
data dan informasi yang di peroleh dari
perusahaan yang diteliti.
5. Melaporkan hasil penelitian, termasuk
proses
penelitian,
diskusi
serta
interpretasi data dan mengajukan
beberapa saran untuk masukan bagi

4.1.2. Filosofi Jungleland Adventure
Theme Park
Jungleland adalah Sebuah Hutan yang
yang penuh Petualangan, Keseruan,
Keceriaan, serta Kebahagiaan.
4.1.3. Logo Dan Maskot Jungleland
Adventure Theme Park
1. Logo Jungleland Adventure Theme
Park

Gambar 4.1. Logo Jungleland Adventure
Theme Park
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Logo Jungleland memiliki beberapa arti,
dimana dalam logo tersebut terdapat maskot
Janggel dengan background daun dan
wahana-wahana dibelakangnya. Adapun arti
dari logo tersebut adalah:
1. Tulisan Jungleland Adventure Theme
Park dengan background kayu di
belakangnya
menerangkan bahwa
Jungleland berasa dikawasan pegunungan
yang alami.
2. Daun serta semak-semak berwarna hijau
menerangkan bahwa lokasi Jungleland
sangat asri dengan berbagai macam
tumbuhan dan pohon yang menguatkan
arti Jungleland itu sendiri.
3. Maskot janggel memakai baju petualang
serta wajah yang ceria menerangkan
bahwa Jungleland selalu menyambut
dengan gembira setiap pengunjung yang
datang dengan tangan terbuka, serta
memberikan petualangan seru dan
keceriaan bagi seluruh pengunjung
dengan wahana-wahana yang seru serta
pelayanan dan fasilitas yang baik.
4. Tiga wahana dibelakang yaitu Ferish
Wheel, Snake Coaster, dan Disco,
memilki arti bahwa Jungleland memiliki
wahana-wahana yang dapat dinikmati
dari segala usia baik anak-anak, remaja,
hingga wahana yang dapat memacu
adrenalin.

4.1.4. Standar Operasional Perusahaan
1. Jam Kerja
a. Jam Kerja Back Office
1) Senin : 08:30 s/d 17:30
2) Selasa : 08:30 s/d 17:30
3) Rabu : 08:30 s/d 17:30
4) Kamis : 08:30 s/d 17:30
5) Jum’at : 08:30 s/d 18:00
6) Sabtu – Minggu : Off Day
b. Jam Kerja Front Liner
1) 6 Hari Kerja
2) 1 Hari Off (Disesuaikan)
3) Jam Operasional Wahana Theme
Park: Senin – Jumat : 10.00 – 18.00
WIB
4) Sabtu – Minggu & Hari Libur :
09.00 – 18.00 WIB
2. Pakaian Kerja
a. Senin : Kemeja safari orange
b. Selasa : Kemeja safari hijau
c. Rabu : Kemeja bebas
d. Kamis : Batik
e. Jum’at : Polo shirt
f. Sabtu : Polo shirt
g. Minggu: Polo shirt
3. Kode Etik
a. Kode Etik Antar Departmen
1) Tidak memberikan pernyataan atau
melakukan perbuatan yang akan
menyinggung ataupun membuat
kecemburuan departemen lain.
2) Ikuti semua SOP yang dikeluarkan
oleh departemen lain untuk
kelancaran operasional perusahaan.
3) Menjalin kerja sama secara
kooperatif dengan unit kerja lain
yang
terkait
dalam
rangka
pencapaian tujuan.
4) Mengembangkan pemikiran secara
kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi.
5) Berorientasi
pada
upaya
peningkatan kualitas kerja.
b. Kode Etik Terhadap Konsumen

2.Maskot Jungleland Adventure Theme
Park

Gambar 4.2. Maskot Jungleland
Adventure Theme Park
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1) Layani konsumen dengan tulus.
2) Berikan informasi sejelas-jelasnya
mengenai Jungleland, bahkan
sebelum konsumen menanyakan.
3) Jangan sampai terjadi miss
communication yang menyebabkan
komplain dari konsumen.

GAMBAR 4.3.
FLOWCHART PENJUALAN TIKET
REGULER

4.2. Pembahasan
4.2.1. Sistem Dan Prosedur Penjualan
Tiket Masuk PT. Jungleland Asia
Sistem penjualan dalam perusahaan ini
berupa penjualan reguler dan penjualan
Online atau Jungleland Online Reservation
System (JORS).
1. Penjualan Tiket Reguler
Penjualan tiket reguler adalah penjualan
tiket yang dilakukan langsung di loket.
Sebelum melakukan transaksi, kasir
diwajibkan mengambil modal uang untuk
kembalian di bagian finance checker sebesar
Rp 300.000 . Tamu datang ke loket untuk
membeli tiket, kemudian kasir tiket
melayani dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa,
Sopan, dan Santun) menawarkan promo
yang berjalan. Jika setuju, kasir tiket
memproses
pembayaran
tersebut,
menanyakan cash atau card. Selanjutnya
tamu memasukan nomor PIN dan
menandatangani sales draft. Kemudian kasir
tiket memberikan struk pembayaran dan
JLA card. Setelah transaksi penjualan tiket
selesai, kasir tiket melakukan penyetoran
hasil penjualan dan uang modal kepada
cheker finance. Lalu cheker finance
menerima dan menghitung sesuai atau tidak
dengan POS. Selain itu, kasir tiket membuat
laporan harian dan merekonsiliasi dengan
cheker finance. Jika terjadi selisih ( minus ),
maka kasir harus membayar kepada cheker
finance.

GAMBAR 4.4.
FLOWCHART PENGGUNAAN
MESIN EDC
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2. Penjualan Tiket Online atau Jungleland
Online Reservation System (JORS).
Penjualan tiket Online atau Jungleland
Online Reservation System (JORS) adalah
suatu bentuk perdagangan elektronik yang
memungkinkan konsumen untuk langsung
membeli barang atau jasa dari seorang
penjual melalui Internet tanpa jasa
perantara.
Calon pengunjung dapat membeli tiket
melalui salah satu web resmi penjualan tiket.
Pengunjung dapat memilih tiket yang akan
dibeli dan memilih tanggal dan jumlah
kunjungan, setelah itu pengunjung mengisi
data pemegang tiket dan memilih metode
pembayaran. Setelah pengunjung memesan
tiket,
pengunjung
dapat
langsung
mendatangi loket Jungleland sesuai dengan
tanggal yang telah ditentukan oleh
pengunjung dengan membawa hasil print
pembelian tiket. Kasir tiket akan mengecek
kode voucher yang tertera, jika kode
voucher sesuai maka kasir tiket akan
memberikan JLA card.

4.2.2. Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Penjualan Tiket Masuk
Dengan adanya pengendalian intern ini,
diharapkan segala sesuatunya berjalan
dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada
penyimpangan-penyimpangan yang dapat
merugikan perusahaan. Selain itu tujuan
perusahaan dapat tercapai dengan baik.
Demikian juga dengan PT Jungleland Asia
yang telah memiliki pengendalian internal
yang baik. Untuk mengetahui seberapa jauh
pengendalian internal yang ada pada PT
Jungleland
Asia
dilakukan
dengan
menggunakan ICQ (Internal Control
Questionnaires)
dibuat
berdasarkan
komponen
pengendalian
internal.
Komponen tersebut antara lain :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi, dan
5. Pemantauan
4.2.3.Penerapan Sistem Pengendalian
Internal Penjualan Tiket Masuk
Dalam Menunjang Efektivitas
Penjualan
Sistem pengendalian internal penjualan
yang baik secara langsung berfungsi dapat
melindungi asset perusahaan dan juga
menunjang pencapaian tujuan perusahaan.
Karena itu pengendalian internal penjualan
terhadap efektivitas penjualan sangatlah
penting untuk menjaga dan menghindari
kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang
dilakukan oleh karyawan.
Dari data yang didapat penjualan tahun 2018
dinyatakan tidak efektif karena realisasi
penjualan tidak mencapai target penjualan.

GAMBAR 4.5.
FLOWCHART PENJUALAN TIKET
ONLINE

4.2.4. Analisis Pembahasan
1. Dari pertanyaan mengenai sistem
pengendalian internal, terlihat bahwa
lingkungan
pengendalian
pada
manajemen PT. Jungleland Asia sudah
sangat baik, dimana manajemen telah
65

Krisna Sudjana, Ninda Rikanti: Prenerapan Sistem Pengendalian Internal Penjualan Tiket Masuk dalam
Menunjang Efektivitas Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Jungleland Asia).

mempunyai struktur organisasi yang baik,
masing-masing department mempunyai
otoritas dan tanggungjawab yang jelas.
Integritas dari pihak manajemen PT.
Jungleland Asia sangat tegas dalam
menjalankan setiap kebijakan dan aturan
yang sudah ditetapkan sebelumnya,
sehingga setiap karyawan yang ada dalam
lingkungan
perusahaan
melakukan
tanggungjawabnya sesuai dengan job
description yang sudah diberikan. Namun
ada beberapa hal yang seharusnya
diperhatikan yang telah ditemukan
tentang SOP tertulis resmi yang masih
belum terupdate karna pengesahan
direksi yang seharusnya sudah diganti
dengan tanda tangan direksi dan
kepengurusan yang baru.
2. Dari pertanyaan mengenai prosedur
penjualan tiket, terlihat bahwa terdapat
sistem dan prosedur penjualan baik
secara reguler maupun online, selain itu
pencatatan hasil penjualan dilaksanakan
oleh fungsi akuntansi, membuat laporan
yang menunjukan jumlah masing-masing,
dan hasil penjualan tiket disetorkan
seluruhnya pada fungsi kas pada hari
yang sama.
Berikut adalah kesimpulan dari
flowchart
penjualan
tiket
di
Jungleland:
a. Penjualan tiket reguler adalah
penjualan tiket yang dilakukan
langsung di
loket. Sebelum
melakukan
transaksi,
kasir
diwajibkan mengambil modal uang
untuk kembalian di bagian finance
checker sebesar Rp 300.000 . Tamu
datang ke loket untuk membeli
tiket, kemudian kasir tiket melayani
dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa,
Sopan, dan Santun) menawarkan
promo yang berjalan. Jika setuju,
kasir tiket memproses pembayaran
tersebut, menanyakan cash atau
card. Selanjutnya tamu memasukan

nomor PIN dan menandatangani
sales draft. Kemudian kasir tiket
memberikan struk pembayaran dan
JLA card. Setelah transaksi
penjualan tiket selesai, kasir tiket
melakukan
penyetoran
hasil
penjualan dan uang modal kepada
cheker finance. Lalu cheker finance
menerima dan menghitung sesuai
atau tidak dengan POS. Selain itu,
kasir tiket membuat laporan harian
dan merekonsiliasi dengan cheker
finance. Jika terjadi selisih ( minus
), maka kasir harus membayar
kepada cheker finance.
b. Penjualan tiket
Online
atau
Jungleland Online Reservation
System (JORS) adalah suatu bentuk
perdagangan
elektronik
yang
memungkinkan konsumen untuk
langsung membeli barang atau jasa
dari seorang penjual melalui
Internet tanpa jasa perantara. Calon
pengunjung dapat membeli tiket
melalui salah satu web yang tertera
diatas. Pengunjung dapat memilih
tiket yang akan dibeli dan memilih
tanggal dan jumlah kunjungan,
setelah itu pengunjung mengisi data
pemegang tiket dan memilih metode
pembayaran. Setelah pengunjung
memesan tiket, pengunjung dapat
langsung
mendatangi
loket
Jungleland sesuai dengan tanggal
yang
telah
ditentukan
oleh
pengunjung dengan membawa hasil
print pembelian tiket. Kasir tiket
akan mengecek kode voucher yang
tertera, jika kode voucher sesuai
maka kasir tiket akan memberikan
JLA card.
c. Setelah jam operasional selesai,
kasir tiket menyetorkan hasil
penjualan kepada checker finance,
lalu checker finance rekonsil hasil
penjualan dengan output data dari
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system penjualan. Fisik uang tunai
di kumpulkan dan ditaruh di ruang
khusus brankas dan keesokan pagi
hari pihak bank pick up uang
setoran.
3. Dari pertanyaan mengenai efektivitas
penjualan, tahun 2018 dinyatakan tidak
efektif karena realisasi penjualan tidak
mencapai target penjualan. Akan tetapi
hasil penjualan tiket pada tahun 2018
naik jika dibandingkan dengan tahun
2017. Dari hasil observasi hal tersebut
dikarenakan target yang naik dan
kurangnya evaluasi dari kebijakan direksi
yang sering berganti. Karena kebijakan
direksi sangat berpengaruh terhadap
harga dasar penjualan tiket. Dan belum
tersebar luasnya informasi mengenai
angkutan umum untuk menuju ke lokasi
Jungleland memungkinkan pengaruh
minat beli para calon tamu untuk pergi ke
tempat rekreasi lain yang lebih strategis.
Hal tersebut juga sangat mempengaruhi
efektivitas penjualan tiket masuk.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan sistem penjualan yang
terdapat pada PT. Jungleland Asia secara
umum sudah baik, dapat dilihat dari
prosedur penjualan yang diterapkan oleh
perusahaan dengan unsur pengendalian
seperti : pemisahan fungsi dan
tanggungjawab kepada bagian-bagian
yang ada didalam perusahaan, terdapat
dokumen-dokumen
penjualan,
pembagian wewenang dan otorisasi, dan
praktik yang sehat dalam melakukan
tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
2. PT. Jungleland Asia telah menerapkan
pengendalian internal penjualan yang
cukup baik, dimana manajemen telah
mempunyai struktur organisasi yang
baik,
masing-masing
department
mempunyai otoritas dan tanggungjawab
yang jelas. Integritas dari pihak
manajemen PT. Jungleland Asia sangat
tegas
dalam
menjalankan
setiap
kebijakan dan aturan yang sudah
ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap
karyawan yang ada dalam lingkungan
perusahaan
melakukan
tanggungjawabnya sesuai dengan job
description yang sudah diberikan.
Pengembangan sumber daya manusianya
sudah berjalan dengan baik, dimana PT.
Jungleland Asia selalu melakukan
pengrekrutan karyawan secara selektif.
Selain itu adanya pelatihan atau training
dalam meningkatkan kompetensi dan
kreatifitas kerja bagi karyawan, serta
manajemen memberi jenjang karir bagi
setiap karyawan yang memiliki potensi.
3. Penjualan tiket pada tahun 2018
dinyatakan tidak efektif karena belum
mencapai target.Ini dapat dilihat dari

4. Berikut ini adalah rincian persentase
kontribusi penjualan tahun 2018:
Tabel 4.1.
Persentase Kontribusi Penjualan

Dapat disimpulkan dari tabel diatas
bahwa penjualan tiket berkontribusi 80%
dari total pendapatan pada tahun 2018.
Penjualan tiket sangat berperan tinggi dalam
menunjang efektifitas kinerja keuangan
penjualan PT. Jungleland Asia.
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penjualan tiket tahun 2018 sebesar Rp
107.729.732.136 dari target sebesar Rp
121.996.600.000. Berbeda dari tahun
sebelumnya yaitu tahun 2017 yang
sudah melampaui target. Namun, dari
nilai total hasil penjualan tahun 2018
tetap meningkat. Hal ini menunjukan
bahwa sistem pengendalian internal
penjualan yang sudah dijalankan dengan
baik oleh para karyawan yang ada
sehingga sangat berperan dalam
meningkatkan efektivitas penjualan tiket
yang terjadi. Selain itu agar volume
penjualan
semakin
meningkat,
perusahaan melakukan promosi atau
dengan menggunakan paket penjualan
dengan potongan harga.

4. Disarankan untuk team promosi untuk
lebih luas menyebarkan informasi
angkutan umum untuk para tamu yang
akan datang ke Jungleland.
5. Manajemen
diharapkan
dapat
mengevaluasi kinerja keuangan secara
terus menerus berupaya meningkatkan
atau mengoptimalkan kinerja keuangan
agar lebih baik lagi dalam meminimalisir
semua
dana
untuk
menghindari
permasalahan
yang
mengakibatkan
kinerja
keuangan
menurun
serta
mengoptimalkan perputaran arus kas
perusahaan dengan baik.
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Abstract
Gender inequality is still an unsolved problem in Indonesia. Studies in other countries show that
reducing the presence between genders will improve a country. Therefore, to find out how the influence of
the presence of gender in education on economic growth in Indonesia, both in the long and short term, this
study was conducted. The method used in this research is the econometric method through an empirical
approach with an error correction model or Error Correction Model (ECM). From this research, it is found
that the participation rate of women's labor force, inequality in education between genders, and the
manufacturing industry have a significant effect on economic growth in Indonesia in the long term, but not
significantly in the short term. Meanwhile, Gross Fixed Capital Formation (PMTB) has a significant effect
on economic growth both in the long and short term
Keywords : Gender Gap, Inequality Education, GDP

Abstrak
Ketimpangan gender masih menjadi permasalahan yang belum tertuntaskan di Indonesia. Studi di
negara lain menunjukkan bahwa dengan mengurangi adanya ketimpangan antar gender akan
meningkatkan produktivitas suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya
ketimpangan gender dalam pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik dalam jangka
panjang maupun jangka pendek penelitian ini dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode ekonometrika melalui pendekatan empiris dengan model koreksi kesalahan atau Error
Correction Model (ECM). Dari penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat pastisipasi angkatan kerja
perempuan,ketimpangan pendidikan antar gender, dan industry manufaktur perpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan di Indonesia dalam jangka panjang namun tidak signifikan berpengaruh dalam
jangka pendek. Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Kata kunci : Ketimpangan Gender,Ketimpangan Pendidikan, PDB.

2019 Indonesia belum mencapai tingkat
keseimbangan gender.

Pendahuluan
Memperoleh pendidikan yang layak
merupakan hak setiap orang. Di Indoensia,
ha seorang warga negara dalam
memperoleh pendidikan tertuang dalam
peraturan perundang-undangan. Dimana
dijelaskan bahwa setiap warga negara
memiliki hak yang sama dalam
memperoleh pendidikan yang bermutu[1].
Namun sayangnya, pendidikan perempuan
seringkali dipandang sebelah mata di
masyarakat. Sigma bahwa perempuan
kelak akan menjadi seorang ibu menjadi
penghambat sebagian perempuan dalam
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi
Permasalahan ketimpangan gender masih
menjadi persoalan di Indonesia. Dilihat
dari indek partias gender duni apada tahun

Pada laporan Indeks Ketimpangan
Gender atau Gender Gap Index yang
dikeluarkan oleh World Economic Forum
pada thun 2020 mencatat bahwa Indonesia
berada pada peringkat 85 dunia dengan
nilai sebesar 0.70[2]. Nilai indeks ini
merupakan nilai ketimpangan gender
secara umum yang terdiri dari partisipasi
dan
kesempatan
dalam
ekonomi,
pencapaian
pendidikan,
subindeks
kesehatan dan kelansungan hidup, serta
pemberdayaan atau partisipasi politik. Bila
dilihat dari sub-unit partisipasi dan peluang
dalam
ekonomi,
Indonesia
belum
mencapai keseimbangan gender dengan
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nilai indeks sebesar 0.685. Angka ini
menunjukkan bahwa sebesar 69 persen
peluang perempuan berpartisipasi dalam
perekonomian di Indonesia. Sedangkan
dalam pencapaian pendidikan, Indonesia
memperoleh indeks ketimpangan gender
yang sama besarnya dengan Tunisia pada
tahun 2020 yaitu sebesar 0.970. hal ini
menunjukkan
bahwa
kesempatan
perempuan dalam memperoleh pendidikan
sebesar 97 persen. Angka ini menunjukkan
kecilnya ketimpangan antar gender dalam
memperoleh pendidikan.

Kesalahan Engle Granger yang dapat
dituliskan persamaannya sebagai berikut:
∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∆𝑋𝑡 + 𝛽2 𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

Dengan pengkoreksi jangka pendek:
EC𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1 𝑋𝑡−1 )

Sehingga model Akhir yang akan
digunakan oleh peneliti yaitu
Untuk Persamaan Jangka Panjang:
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑃𝑀𝑇𝐵𝑡 + 𝛽2 𝐹𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑡
+ 𝛽3 𝐺𝑃𝐼𝑡 + 𝛽4 𝑀𝐴𝑁𝑈𝐹𝑡 + 𝜀𝑡

Pada penelitian ini peneliti hendak
melihat bagaimana pengaruh ketimpangan
gender dalam pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesaia baik
dalam jangka panjang maupun dalam
jangka pendek.

Dan untuk Persamaan Jangka Pendek:
∆𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∆𝐿𝑛𝑃𝑀𝑇𝐵𝑡 + 𝛽2 ∆𝐹𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑡
+ 𝛽3 ∆𝐺𝑃𝐼𝑡 + 𝛽4 ∆𝑀𝐴𝑁𝑈𝐹𝑡
+ 𝛽5 𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

Metode Penelitian
Variabel GDP merupakan perubahan
GDP
Indonesia,
variabel
PMTB
merupakan
perubahan
Pembentukan
Modal Tetap Bruto, variabel FLABOR
merupakan presentase angkatan kerja
perempuan terhadap total angkatan kerja,
variabel GPI merupakan Presentase jumlah
penduduk perempuan yang menempuh
pendidikan
primer
dan
sekunder
dibandingkan dengan penduduk laki-laki,
MANUF diproksikan dengan presentase
perubahan
manufaktur
penambahan
pengolahan barang.

Penelitian ini meggunakan metode
ekonometrika dengan melalui pendekatan
empiris. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori Cobb Douglas
yang dapat dituliskan kedalam fungsi
seperti berikut:
𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑇)

Dimana Y merupakan total produksi, K
merupakan modal, L meupakan Tenaga
Kerja, dan T merupakan Teknologi. Fungsi
tersebut
kemudian
diubah
dalam
persamaan sebagai berikut:

Data dalam penelitian ini diperoleh dari
situs resmi World Bank. Penelitian ini
menggunakan data time series Negara
Indonesia dari tahun 1971 sampai dengan
tahun 2014.

𝑌 = 𝛼0 𝐾 𝛼1 𝐿𝛼2 𝑇 𝛼3 𝜀
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 K + 𝛽2 L + 𝛽3 T + 𝜀𝑡

Model yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah model Koreksi

Hasil dan Pembahasan
Hasil
Langkah
pertama
sebelum
menggunakan Model Koreksi kesalahan
atau Error Correction Model (ECM) perlu
dilakukan uji stationeritas dan uji
kointgrasi. Uji Stationeritas digunakan
untuk melihat apakah dalam rentetan data
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time series terdapat trend ataukah
stasioner. Sedangkan uji kointegrasi untuk
melihat adakah kointegrasi pada model
yang diestimasi.

merupakan
panjang

Pada Penelitian ini uji stationer
dilakukan dengan menggunakan Uji Root
Test Augmented Dickey-Fuller (ADF)
yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1 *
At most 2
At most 3
At most 4

0.768815
0.658136
0.370799
0.343823
0.008811

92.64666
53.10415
24.12391
11.61469
0.238939

69.81889
47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

0.0003
0.0148
0.1953
0.1764
0.6250

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PMTB
FLABOR
GPI
MANUF

-14.53625
0.734684
0.926288
1.628475
0.020440

3.389039
0.037416
0.182097
0.755111
0.004507

-4.289197
19.63572
5.086791
2.156602
4.535174

0.0003
0.0000
0.0000
0.0413
0.0001

0.993900
0.992884
0.068279
0.111889
39.43516
977.6669
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Pada jangka panjang
persamaan sebagai berikut:

26.51842
0.809400
-2.374838
-2.139098
-2.301007
1.332904

diperoleh

𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = −14.53625 + 0.734684𝐿𝑛𝑃𝑀𝑇𝐵𝑡
+ 0.926288𝐹𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑡
+ 1.628475𝐺𝑃𝐼𝑡
+ 0.020440𝑀𝐴𝑁𝑈𝐹𝑡 + 𝜀𝑡

Selanjutnya untuk melihat adanya
Kointegrasi dilakukan uji kointegrasi
Johansen antara varibel-variabel yang ada
pada model. Hasil Uji Kointegrasi
Johansen sebagai berikut:
Eigenvalue

jangka

Gambar 2. Hasil Uji ECM Jangka Panjang,
Eviews 10

Dari hasil uji root test ADF diketahui
bahwa variabel tidak stationer pada tingkat
level tetapi stationer pada tingkat first
differens.

Hypothesized
No. of CE(s)

persamaan

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Tabel 1. Hasil Uji Stationeritas Data
Variabel Stationer
GDP
1 Diff
PMTB
1 Diff
FLABOR
1 Diff
GPI
1 Diff
MANUF
1 Diff

hasil

Dilihat secara simultan dapat dilihat
dari nilai Probabilitas F-statistik sebesar
0.000000 < α 5% maka dapat disimpulkan
bahwa variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen. Sedangkan apabila dilihat
secara parsial diketahui bahwa keempat
variabel yaitu PMTB, FLABOR, GPI dan
MANUF berpengaruh signifikan terhadap
variabel GDP dengan nilai probabilitas
setiap variabel di bawah α 5%.

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Gambar 1. Uji Kointegrasi Johansen, Eviews 10

Variabel-variabel independen yang
dipilih mampu menjelaskan pengaruh
variabel dependen dalam model. Hal ini
dapat dilihat dari nilai R-squared yaitu
sebesar 0.993900. Dimana 99.39%
variabel independen dalam model
mempengaruhi
variabel
dependen.
Sedangkan sebesar 0.61% variabel

Hasil uji kointegrasi di atas dilihat dari
nilai kritis MacKinnon-Haug-Michelis
menunjukkan bahwa terdapat 2 kointegrasi
pada level 0.05.
Dari hasil uji stationeritas dan uji
kointegrasi di atas, maka ECM dapat
dilakukan pada Model. Berikut ini
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dependen dipengaruhi oleh variabel diluar
model.

dilihat pula dari nilai probabilitas Chisquares sebesar 0.1023 > α 5%.

Adapun uji asumsi klasik dari
persamaan jangka panjang tersebut sebagai
berikut:

Uji Multikolinearitas

Uji Normalitas Residual
8

Series: Residuals
Sample 1990 2018
Observations 29

7
6
5
4
3
2
1
0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.24e-15
0.004399
0.113600
-0.173442
0.063214
-0.410040
3.677228

Jarque-Bera
Probability

1.366829
0.504890

Variable

Coefficient
Variance

Uncentered
VIF

Centered
VIF

C
PMTB
FLABOR
GPI
MANUF

11.48558
0.001400
0.033159
0.570193
2.03E-05

71445.46
5541.830
100488.0
3396.629
75.60024

NA
7.232009
5.701070
1.226539
1.450762

Gambar 6. Hasil Multikoliearitas VIF, Eviews
10

Dari hasil uji multikolinearitas diatas
dapat dilihat bahwa nilai VIF (Variance
Inflation Factor and Tolerance) setiap
variabel lebih kecil dari 10. Sehingga dapat
dikatakan bahwa model tidak memiliki
masalah multikolinearitas.

0.10

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Residual,
Eviews 10

Dilihat dari nilai probabilitasnya yang
sebesar 0.5044890 dimana lebih besar dari
pada α 5% maka H0 ditolak dan Ha
diterima yang artiya residual berdistribusi
normal.

Selanjutnya untuk melihat vaiabel
apakah yang berpengaruh dalam model
persamaan
jangka
pendek
maka
dilakukanlah pengujian ECM jangka
pendek. Setelah model lolos pengujian
asumsi klasik sebagai berikut:

Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.157284
7.669372
7.031398

Prob. F(4,24)
Prob. Chi-Square(4)
Prob. Chi-Square(4)

Uji Normalitas Residual

0.1047
0.1045
0.1342

12

Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Breusch-Pagan-Godfrey, Eviews 10

Series: Residuals
Sample 1991 2018
Observations 28

10

8

6

Dilihat dari uji Heterokedastisitas
Breusch-Pagan-Godfrey diperoleh nilai
probabilitas f sebesar 0.1047 yang lebih
besar dari α 5% artinya tidak ada masalah
heterokedastisitas di dalam model

4

0
-0.15

Prob. F(2,22)
Prob. Chi-Square(2)

-0.10

-0.05

0.00

0.05

Jarque-Bera
Probability

2.864875
0.238726

0.10

Gambar 7. Hasil Uji Normalitas Residual Model
Jangka Pendek, Eviews 10

Dilihat dari nilai probabilitas JarqueBerra sebesar 0.238726 atau lebih besar
dari α 5% maka dapat disimpulkan bahwa
H0 ditolah dan Ha diterima yang artinya
residual memiliki distribusi yang normal.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
2.051987
4.559277

3.97e-18
0.002611
0.092255
-0.129828
0.045191
-0.533857
4.146994

2

Uji Autokorelasi

F-statistic
Obs*R-squared

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.1524
0.1023

Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi BreuschPagan-Godfrey, Eviews 10

Uji Heterokedastisitas

Dari uji autokorelasi diatas diperoleh
nilai x hitung senesar 4.559277 yang
dibperoleh
dari
Obs*R-squared
.
Berdasarkan uji LM ini model tidak
mengandung masalah autokorelasi. Dapat

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.283928
6.324848
6.143917

Prob. F(5,22)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.3063
0.2759
0.2925

Gambar 8. Hasil Uji Heterokedastisitas Model
Jangka Pendek, Eviews 10
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Uji Multikolinearitas
Berdasarkan nilai probabilitas ChiSquare sebesar 0.2759 yang diperoleh dari
nilai Obs*R-squared lebih besar dari α 5%
maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi masalah heterokedastisitas di dalam
model.
Uji Autokorelasi

5.349174
9.757976

Prob. F(2,20)
Prob. Chi-Square(2)

0.0138
0.0076

Bila dilihat dari nilai probabilitas
Obs*R-Square pada uji autokorelasi
Breusch-Godfrey yang sebesar 0.0076
lebih kecil dari α 5% maka H0 gagal
ditolak yang memberikan kesimpulan
bahwa model koreksi kesalahan jangka
pendek memiliki masalah autokorelasi.

Centered
VIF

C
DPMTB
DFLABOR
DGPI
DMANUF
ECT(-1)

0.000212
0.002573
0.199641
0.470972
2.70E-05
0.033605

2.369129
1.574082
2.237090
1.419401
1.357412
1.499939

NA
1.373412
1.253316
1.419381
1.357412
1.499929

Uji Linearitas
Ramsey RESET Test
Equation: JKPNDK
Specification: DGDP C DPMTB DFLABOR DGPI DMANUF ECT(-1)
Omitted Variables: Squares of fitted values

t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio

Namun bila dilihat secara spasial
seperti pada hasil uji di bawah, sebagian
besar variabel memiliki nilai probabilitas
lebih besar dari α 5% yang artinya tidak
terdapat masalah autokorelasi di dalam
model koreksi kesalahan jangka panedek.
Selain itu dapat pula dilihat dari nilai
probabilitas F-statistik yang sebesar
0.214483 yang mana lebih besar dari α 5%
sehingga dapat disimpulkan bahwa model
tidak memiliki masalah autokorelasi.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DPMTB
DFLABOR
DGPI
DMANUF
ECT(-1)
RESID(-1)
RESID(-2)

0.004618
0.012145
-0.266514
0.126806
-0.002500
-0.350170
0.877092
-0.136336

0.012433
0.043225
0.391878
0.582328
0.004776
0.195868
0.268331
0.228270

0.371453
0.280964
-0.680094
0.217757
-0.523352
-1.787783
3.268689
-0.597256

0.7142
0.7816
0.5042
0.8298
0.6065
0.0890
0.0038
0.5570

0.348499
0.120474
0.042382
0.035924
53.48952
1.528335
0.214483

Uncentered
VIF

Berdasarkan hasil pengujian Variance
Inflation factor dapat dilihat bahwa nilai
Centered VIF setiap variabel berada
dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak ada maslah multikolinearitas didalam
model koreksi kesalahan jangka pendek

Gambar 9. Hasil Uji Autokorelasi Model Jangka
Pendek, Eviews 10

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient
Variance

Gambar 11. Hasil Uji Multikolinearitas Model
Jangka Pendek, Eviews 10

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

Variable

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Value
1.098051
1.205716
1.563165

df
21
(1, 21)
1

Probability
0.2846
0.2846
0.2112

Gambar 12. Hasil Uji RESET ECM Jangka
Pendek, Eviews 10

Dilihat dari nilai probabilitas F-statistik
pada ramsey reset tesr sebesar 0.2846 yang
mana lebih besar dari α 5% maka dapat
disimpulkan bahwa H0 diterima yang
artinya bahwa model koreksi kesalahan
merupakan model yang linier dan model

3.97E-18
0.045191
-3.249252
-2.868622
-3.132889
2.108174

Gambar 10. Hasil Uji Autokorelasi Model
Jangka Pendek, Eviews 10
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koreksi kesalahan yang digunakan sudah
tepat.

PMTB yang berpengaruh
terhadap variabel GDP.

Dibawah ini merupakan hasil uji model
ECM jangka pendek Engle granger

Pembahasan

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DPMTB
DFLABOR
DGPI
DMANUF
ECT(-1)

-0.003034
0.896977
0.457358
0.619917
0.010355
-0.707740

0.014563
0.050721
0.446813
0.686274
0.005191
0.183317

-0.208345
17.68465
1.023602
0.903309
1.994705
-3.860741

0.8369
0.0000
0.3171
0.3761
0.0586
0.0008

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.951254
0.940175
0.050064
0.055140
47.49085
85.86368
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

signifikan

Masalah ketimpangan tak bisa
diabaikan di dalam perekonomian.
Pasalnya pada 30 Mei 2018, World Bank
melaporkan bahwa secara global, negaranegara kehilangan $160 trilun karena
mengabaikan adanya ketimpangan gender
yang besar[4]. Namun di dalam dunia kerja
pendidikan merupakan hal yang penting
dan menjadi kualifikasi seseorang dalam
memperoleh
pekerjaan.
Dengan
pendidikan yang tinggi yang telah
ditempuh oleh tenaga kerja diharapkan
produktivitas
suatu
negara
dapat
dimaksimalkan.
Kajian
mengenai
pentingnya pendidikan perempuan telah
dilakukan
Alaoui(2016).
Dalam
penelitiannya
menyatakan
bahwa
pendidikan bagi perempuan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi hingga
meningkatkan angka harapan hidup dan
meningkatkan proses politik[5]. Melihat
betapa berperannya pendidikan perempuan
perlu adanya dukungan dari pemerintah
maupun masyarakat terkait adanya
kesenjangan gender di dalam pendidikan.
Oleh karena penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui
bagaimana
pengaruh
ketimpangan gender di dalam pendidikan
terhadap pertumbuhan ekonomi yang
diukur melalui GDP.

0.081585
0.204683
-2.963632
-2.678160
-2.876360
1.209533

Gambar 13. Hasil Uji ECM Jangka Pendek,
Eviews 10

Pada Model Koreksi Kesalahan Engle
Granger diperoleh persamaan jangka
panjang sebagai berikut:
∆𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 = −0.003034 + 0.896977∆𝐿𝑛𝑃𝑀𝑇𝐵𝑡
+ 0.457358∆𝐹𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑡
+ 0.6199173 ∆𝐺𝑃𝐼𝑡
+ 0.010355𝛽4 ∆𝑀𝐴𝑁𝑈𝐹𝑡
− 0.707740𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

Dari hasil uji di atas diperoleh nilai
probabilitas ECT (-1) adalah 0.0008 yang
artinya model koreksi kesalahan valid. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Wilara (2016)
dalam penelititannya dimana model ECM
yang baik dan valid harus memiliki ECT
yang signifikan[3].
Nilai R-squared sebesar 0.951254 yang
artinya 95% variabel independen dalam
model
mempengaruhi
variabel
dependennya. Sebesar 5% variabel
dependen dipengaruhi oleh variabel lain di
luar model.

Setelah dilakukan pengujian di atas
diketahui bahwa dalam jangka panjang
Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki
hubungan yang positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia.
Setiap 1 persen kenaikan perubahan
pembentukan modal tetap bruto akan
meningkatkan PDB sebesar 0.734684
persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto
juga memiliki respon yang cepat ketika
terjadi suatu goncangan ekonomi. Dalam
jangka pendek setiap kenaikan 1 persen
PMTB akan meningkatkan PDB sebesar

Nilai
Probabilitas
F-statistik
menunjukkan nilai di bawah α 5% yang
artinya secara simultan variabel-variabel
independen pada model berpengaruh
terhadap variabel dependennya.
Dalam Persamaan jangka pendek pada
model ini diketahui bahwa hanya variabel
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0.896977.
Sedangkan
variabel
menunjukkan hubungan positif namun
tidak signifikan dalam jangka pendek.
Variabel lain seperti Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan, Pendidikan,
dan Pertumbuhan Manufaktur memerlukan
waktu yang lebih lama dalam merespon
suatu goncangan ekonomi .

mengungkapkan bahwa pertumbuhan
ekonomi di Eropa dipengaruhi oleh
manufaktur, tenaga kerja dan teknologi dan
memiliki pengaruh signifikan positif.

KESIMPULAN
Ketimpangan gender tidak dapat
dikesampingkan di dalam suatu negara.
Setiap
orang
berhak
memperoleh
perlakukan yang sama di dalam
pendidikan. Ketimpangan gender di dalam
pendidikan memiliki pengaruh jangka
panjang terhadap pertumbuhan ekonomi
suatu negara dalam jangka panjang.
Sehingga
permasalahan
mengenai
ketimpangan
antar
gender
perlu
diperhatikan oleh pemegang kekuasaan.
Kebijakan yang mampu mengurangi
adanya ketimpangan di dalam pendidikan
perlu diupayakan. Baik perempuan
maupun laki-laki memperoleh pendidikan
yang setara dan layak sehingga
kedepannya
dapat
menumbuhkan
perekonomian di Indonesia. Adanya
pemberian hak yang sama baik di antara
perempuan maupun laki-laki serta
menetapkan kebijakan yang tidak
mendiskriminasi perempuan merupakan
salah satu upaya agar ketimpangan dalam
pendidikan dapat diminimalisir. Selain itu
dari sisi masyarakat perlu adanya
pemahaman bahwa perempuan juga berhak
memperoleh pendidikan yang tinggi sama
dengan hak laki-laki. Selain itu perlunya
mengubah pandangan bahwa perempuan
hanya sebatas ibu rumah tangga.

Namun dalam jangka panjang Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap PDB suatu negara. Setiap 1
persen kenaikan partisipasi angkatan kerja
perempuan akan meningkatkan 0.926288
persen PDB Indonesia.
Hal serupa juga terjadi pada
ketimpangan pendidikan. Dalam jangka
pendek ketimpangan pendidikan tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, namun
dalam jangka panjang ketimpangan
pendidikan antar gender akan berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu
negara
suatu
negara.
Pendidikan
berpengaruh positif signifikan terhadap
produksi suatu negara. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Andanari (2005)[6]; Arifin (2009) [7];
Firmansyah (2019)[8]. Setiap kenaikan 1
persen ketimpangan gender dalam
pendidikan akan meningkatkan PDB
sebesar 1.628475 persen. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Minasyan (2019) yang mengatakan bahwa
kesenjangan gender dalam pendidikan
menunjukkan rata-rat koefisien korelasi
parsial antara pertumbuhan dan kesetaraan
gender pendidikan sebesar 0.25 yang
merupakan korealsi positif sedang[9].
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Abstrak

Di Era globalisasi masih banyak perusahaan yang belum menyadari bahwa motivasi kerja karyawan sesuai dengan
teori Maslow memiliki keterkaitan langsung dengan engagement para karyawan terhadap perusahaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur seberapa besar penerapan kebutuhan Maslow pada pekerja di lembaga perbankan Syariah.
Dipilihnya perbankan syariah karena lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya dan setiap kegiatannya harus
bersesuaian dengan perintah pada al-Qur’an dan hadits. Tujuan lainnya adalah mengukur seberapa besar pengaruh
penerapan kebutuhan manusia menurut Maslow tersebut terhadap engagement pekerjanya. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode rating scale dan korelasi pearson product moment, dengan jumlah sampel sebanyak 120
orang pekerja perbankan Syariah, terdiri dari karyawan BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank
Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbankan syariah sudah menerapkan lima
(5) tingkatan kebutuhan Maslow dalam memotivasi pekerjanya. Penerapan terendah menurut persepsi karyawan
adalah pada kebutuhan harga diri dengan prosentase sebesar 62,36 persen sedangkan yang teringgi adalah kebutuhan
aktualisasi diri sebesar 81,28 persen. Penerapan kebutuhan Maslow memiliki hubungan positif terhadap engagement
pekerja dengan angka korelasi r = 0,521 yang artinya bahwa penerapan hierarki Maslow dengan level of signifikansi
99% memberi pengaruh positif sebesar 27,44 persen terhadap employee engagement para karyawan..
Keywords: kebutuhan Maslow, perbankan syariah, employee engagement

PENDAHULUAN
Engagement pekerja merupakan suatu
perilaku positif, yang dibutuhkan untuk
kemajuan peursahaan. Muliawan (2017)
mengatakan bahwa
engagement pekerja
memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kinerja pekerja sedangkan
Handoyo (2017) mengatakan
ketika
engagement menunjukkan katagori tinggi dan
kinerja karyawanpun menunjukkan katagori
baik, maka
dapat dikatakan bahwa
engagement karyawan memberikan pengaruh
positif
dan signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Employee
engagement
dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya
adalah budaya organisasi. Hasil penelitian

dari Akbar (2013) menunjukkan terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara
budaya organisasi terhadap employee
engagement.
Restuhadi (2017) menemukan bahwa
loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan
kepuasan pekerja terhadap apa yang diberikan
perusahaan memberikan pengaruh secara
signifikan terhadap employee engagement.
Semakin
baik budaya organisasi maka
semakin tinggi employee engagement dan
sebaliknya buruknya budaya organisasi di
suatu perusahaan akan berdampak pada
rendahnya employee engagement. Penelitian
dari Yudiani (2017) menemukan adanya
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hubungan engagement pekerja dengan
spiritual pekerja. Ketika pekerja secara
spiritual menemukan makna yang dalam
dengan pekerjaannya maka karyawan akan
memperlihatkan tingkat engagement yang
tinggi dengan menunjukkan semangat,
dedikasi dan konsentrasi penuh terhadap
pekerjaannya.
Era pasar bebas memunculkan persaingan
dengan perusahaan asing. Persaingan yang
ketat
membutuhkan
pekerja
dengan
engagemen yang tinggi, agar perusahaan
mampu memenangkan persaingan. Penerapan
motivasi yang tepat terhadap karyawan,
diharapkan mampu meningkatkan employee
engagement. Banyak pilihan motivasi yang
dapat digunakan oleh perusahaan salah
satunya adalah hierarki Maslow. Pada
penelitian dari Sari (2018) tentang hierarki
Maslow, secara simultan ke 5 teori kebutuhan
Maslow memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap prestasi kerja karyawan tetap. Secara
parsial hanya kebutuhan fisik dan kebutuhan
aktualisasi yang signifikan. Kebutuhan
terhadap rasa aman, kebutuhan sosial dan
penghargaan secara parsial tidak signifikan.
Kebutuhan fisiologi merupakan variable yang
paling dominan mempengaruhi prestasi kerja
pada karyawan.
Kebutuhan
Maslow yang berjenjang
mulai dari kebutuhan manusia yang paling
dasar yaitu kebutuhan phisik hingga
kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri,
sangat memuliakan hak-hak pekerja. Hal ini
mencerminkan beberapa surat dalam Alquran
serta hadist yang dapat menjadi patokan
menjalankan hubungan yang harmonis antara
pekerja dengan pengusaha. Beberapanya
antara lain, QS Al-Jumu’ah: 10, QS An-Nahl
97, QS At-Taubah 105, serta dilengkapi cukup
banyak hadist shahih. Menurut Muhammad
(2017) berdasarkan alquran dan hadis,
terdapat 4 hal yang harus diperhatikan seorang
pengusaha dalam memperlakukan pekerjanya
sesuai tuntunan islam. Ke empat hal tersebut
adalah: 1) kemerdekaan manusia, pengusaha

harus memenuhi semua hak pekerja sesuai
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang merdeka
dan berdaulat penuh atas dirinya. 2)
Memegang prinsip kemuliaan derajat
manusia. 3) Memperlakukan pekerja secara
adil tanpa diskriminasi dalam segala hal. 4)
Kelayakan upah pekerja. Karena upah/gaji
merupakan hal yang sangat penting, Islam
memberikan
pedoman
NAl-Baihaqi
“berikanlah upah/gaji pekerjamu sebelum
kering keringatnya dan beritahukan ketentuan
gajinya terhadap apa yang dikerjakan”.
Bisnis
syariah harus berkomitmen
menjalankan bisnis sesuai dengan alquran dan
hadis, termasuk Bank Syariah. Menurut
Majalah info Bank, terdapat 5 bank syariah
dengan predikat terbaik yaitu BSM, posisi ke
dua adalah Bank Muamalat Indonesia, BRI
syariah, BNI Syariah, dan terbaik ke lima
adalah Bank Mega Syariah (Fadilah, 2019).
Penghargaan ini diberikan oleh Global
Finance merupakan majalah finansial
terkemuka berbasis di kota New York, USA.
Penghargaan ini menunjukkan bahwa bankbank syariah tersebut memiliki reputasi dan
kinerja secara keseluruhan yang diakui secara
internasional Berdasarkan latar belakang,
maka permasalahan dari penelitian ini adalah:
Bagaimanakah
tingkat
implementasi
kebutuhan Maslow pada pekerja Perbankan
Syariah. dan seberapa besar pengaruhnya
terhadap employees engagement
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif kuantitatif.,
memusatkan pada pengungkapan fakta aktual
yang dihadapi oleh pekerja dan pengusaha
dalam menciptakan kinerja perusahaan yang
maksimal. Pengungkapan fakta dilakukan
melalui tahapan kegiatan yang meliputi
pengumpulan data dengan menggunakan
instrumen berupa kuesioner, mentabulasi
data,mengolah,menganalisis,
mengintrepretasi
kan
dan
membuat
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini
adalah karyawan tetap pada perbankan
80

JURNAL EKONOMI BISNIS VOL 21 NO 1 : 79 - 87

syariah dan jumlah sampel sebanyak 120
pekerja perbankan syariah.
Teknik sampling menggunakan nonrandom sampling melalui pendekatan
purposive sampling. Teknik ini dipilih karena
peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah
anggota populasinya.
Untuk mememperoleh data tentang
implementasi kebutuhan manusia menurut
Maslow, peneliti melakukan langkah sebagai
berikut: a) data diperoleh melalui responden
menggunakan skala diferensial semantik
(Semantic Defferensial Scale) atau skala
perbedaan serangkaian karakteristik bipolar
atau dua kutub yaitu sangat lemah dan sangat
kuat, sedangkan netral dihilangkan untuk
mencegah responden bersikap abu-abu dan
tidak tegas. Pada penggunaan skala semantik
ini, responden diminta untuk menjawab atau
memberikan penilaian terhadap suatu konsep
atau objek tertentu dalam hal ini adalah
melakukan penilaian terhadap implementasi
kebutuhan manusia menurut teori Maslow.
Langkah analisa data yang dialakukan adalah
sebagai berikut: (1) membuat tabulasi
instrumen yang telah diisi oleh responden. (2)
menghitung jumlah skor kriterium (apabila
setiap item mendapat skor tertinggi). (3)
membuat kategori secara kontinum dapat
ditentukan sebagai berikut: Total angka
maksimal dari seluruh item pertanyaan dalam
kuesioner adalah sebesar 100%. Selanjutnya
angka 100% didistribusikan kedalam 5 (lima)
kelompok jawaban responden sehingga
diperoleh angka distribusi yang akan
digunakan untuk menilai jawaban responden.
(4) Membuat rekapitulasi jawaban seluruh
responden. (5) Menginterpretasikan persepsi
responden:dengan membandingkan antara
skor hasil pengumpulan data responden
dengan skor kriterium; b) Mengukur pengaruh
implementasi kebutuhan manusia menurut
Maslow terhadap employee engagement :
Untuk mengukur seberapa besar pengaruh

penerapan kebutuhan manusia menurut
Maslow terhadap engagemen pekerja
perbankan syariah, digunakan korelasi
pearson product moment.
Uji Pearson Product Moment adalah
salah satu uji korelasi yang digunakan untuk
mengetahui derajat keeratan hubungan 2
variabel yang berskala interval atau rasio,
dimana dengan uji ini akan mengembalikan
nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar
antara -1 , 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat
korelasi negative yang sempurna. Nilai 0
artinya tidak ada korelasi. Nilai 1 artinya
korelasi positif yang sempurna. Jadi dapat
dikatakan koefisien korelasi antara -1, 0 dan
1: apabila semakin mendekati nilai 1 atau
nilai -1 maka hubungannya makin erat,
sedangkan jika semakin mendekati nilai 0
hubungan semakin lemah.
Variabel Independen dalam penelitian
ini adalah
kebutuhan manusia menurut
Maslow ( X ), sedangkan Indikator meliputi:
a) kebutuhan phisik, b) kebutuhan keamanan,
c) kebutuhan sosial, d) kebutuhan
penghargaan dan e) kebutuhan aktualisasi diri.
Sedangkan variabel dependen (Y) adalah
employee engagement dari pekerja perbankan
Syariah dengan indikatornya (Soane, 2012)
adalah: a) focus atau konsentrasi, b) perhatian,
c) keterlibatan social, d) tujuan, e) afektif dan
f) antusias.
Pada penelitian ini, skala Likert
digunakan untuk mengukur seberapa besar
kepuasan dari pekerja perbankan syariah
terhadap penerapan
kebutuhan manusia
menurut Maslow. Pertanyaan dibuat dalam
bentuk pernyataan positif.
No
1.
2.
3
4
5

Rumus Korelasi Pearson Product Moment:
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Pilihan Jawaban
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Netral
Setuju
Sangat Setuju

Jawaban
STS
TS
N
S
SS

Skor
Jawaban
1
2
3
4
5
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Pengujian lanjutan untuk menentukan apakah
koefisien korelasi yang didapat bisa digunakan
untuk generalisasi atau mewakili populasi,
maka digunakan uji signifikansi dari uji t, Maka
nilai r pearson yang didapat digunakan untuk
menghitung nilai t hitung. Berikut rumusnya:

𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

rxy = √{𝑛∑𝑋 2−(∑𝑋)2} {𝑛∑𝑌 2−(∑𝑌)2}
dimana:
Rxy = koefisien korelasi r pearson
n = jumlah sampel/observasi
x = variabel bebas/variabel pertama
y = variabel terikat/variabel kedua

𝑟√𝑛−2

thitung = √1−𝑟 2
Instrumen Penelitian

Variabel

Motivasi
Hierarki
Maslow

Sub Variabel

Indikator

Deskripsi

Kebutuhan
Phisik

Kebutuhan
sandang,
pangan papan, gaji, bonus,
tunjangan.

Kebutuhan
Keamanan

Kondisi kerja, pesangon,
jaminan pensiun, asuransi.

Kebutuhan
Sosial

penanganan keluhan,
persahabatan antar
pekerja, kegiatan
keagamaan dan social.

Kebutuhan
Penghargaan

Apresiasi/penghargaan,
promosi,
status
dan
symbol, prestasi.
Pengembangan skill,
pekerjaan yang
menantang, kreativitas.
Fokus/Konsentrasi
Perhatian

* Gaji sesuai dengan ketentuan
pemerintah.
* Kenaikan gaji berkala
* Membayar jam lembur
* Membayar THR
* Memberi seragam
* Makan siang
* Bantuan tempat tinggal
*Pengembangan karir
* Keamanan lingkungan kerja
* Jaminan asuransi kecelakaan
* Jaminan pension
* Uang pesangon
* Asuransi kesehatan
* Asuransi masa tua
* Kebebasan berpendapat
* Kenyaman lingkungan kerja
* Memiliki rekan kerja
* Kegiatan social
*Penanganan Keluhan
* Kegiatan agama
* Kebersamaan antar keluarga
pekerja
* Penghargaan sebagai karyawan
teladan
* Promosi jabatan
* Status jabatan
* Pemberian kendaraan
khusus/parker khusus
 Fokus dan konsentrasi pada
pekerjaan
 Memberikan perhatian besar
pada pekerjaan
 Kerja sama dengan rekan kerja
 Tujuan yang sama dengan
rekan kerja

Kebutuhan
Aktualisasi Diri

Engagement

Level
Engagemen

Keterlibatan sosial
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 Berkaitan dengan sikap,
perilaku, minat, emosi.
 Memiliki energy yang besar
terhadap pekerjaan

Tujuan Afektif
Antusias

kurang, mengacu kepada persentase rasio antara
skor jawaban responden dengan skor idealnya.
Pengkategorian tersebut dapat dilihat dari gambar
dibawah ini:

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini untuk menentukan level
apakah penerapan kebutuhan manusia menurut
Maslow pada perbankan syariah sudah baik atau

0-20 %
Sangat
Jelek

21-40 %
Jelek

51-80%
Baik

41-60 %
Netral

81-100%
Sangat Baik

Tabel 1 : Skor Hasil Jawaban Responden dan Interpretasi
No
1
2
3
4
5

Atribut
Kebutuhan Phisik
Kebutuhan Rasa Aman
Kebutuhan Sosial
Kebutuhan Harga Diri
Kebutuhan Aktualisasi Diri
Total/Keseluruhan Atribut

Skor
Hasil
3210
3396
1923
1746
1463
11738

Jumlah score kriterium (apabila setiap
item mendapat skor tertinggi) yaitu; = (score
tertinggi setiap item = 5) X (Jumlah Item =
25) X (Jumlah Responden = 120) adalah
15.000. Dengan jumlah score hasil
pengumpulan data sebesar 11.738, artinya
penerapan kebutuhan manusia berdasarkan
teori Maslow menurut persepsi 120 orang
responden, yaitu: 11.738 : 15.000 x 100% =
78,25 % dari kriterium yang ditetapkan.

KEBMASLOW

Skor
Persentase
Tertinggi
4200
76,43%
4200
81,00%
2800
68,67%
2800
62,36%
1800
81,28%
15000
78,25 %

Keterangan
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik

Apabila diinterpretasikan nilai 78,25 %
terletak pada daerah kuat atau baik.
Sedangkan nilai 11738 termasuk dalam
kategori interval baik bahkan mendekati
sangat baik.
Pengaruh implementasi kebutuhan
manusia menurut Maslow terhadap employee
engagement, terlihat pada table di bawah:

KEBMASLOW ENGAGEMENT
1
.521**

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.000

Sum of Squares and Crossproducts

13613.967

1927.283

114.403

16.196

N
120
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

120

Covariance
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Koef korelasi = 0.521 cukup kuat, signifikan dengan level of signifikansi 99% atau
tingkat kesalahan 1% yang artinya penerapan Maslow memberi pengaruh sebesar
27,44% terhadap employee engagement.
manusia. Manusia akan didorong untuk
memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai
waktu, keadaan dan pengalaman yang
bersangkutan sehingga membentuk suatu
hierarki
(Handoko, 2012). Secara teori
kebutuhan akan harga diri berada pada
tingkatan ke 4 dari hierarki Masow, dimana
kebutuhan ini meliputi status atau kdudukan
dalam perusahaan, pengaknua akan prestasi
dan pemberian apresiasi atau penghargaan.
Perusahaan
dituntut
untuk
lebih
memperhatikan promosi jabatan serta
pemberian
simbol-simbol
yang dapat
menunjukkan posisi jabatan pekerjanya.
Kebutuhan akan harga diri ini lebih besar pada
pekerja laki-laki, sesuai dengan Penelitian dari
Purnama
(2013)
menjelaskan
adanya
perbedaan pada jenis kelamin dalam
pemenuhan kebutuhan psikologis yang
diperlukan masing-masing individu. Dari ke 5
tingkatan dalam hierarki kebutuhan Maslow,
laki-laki
ternyata
menunjukkan
lebih
bersinggungan dengan kebutuhan akan
penghargaan dari pada wanita, sementara
perempuan lebih kepada kebutuhan akan kasih
sayang dan saling memiliki diantara kelompok
sosialnya.
Prosentase tertinggi menurut persepsi
karyawan perbankan syariah adalah pada
penerapan kebutuhan aktualisasi yaitu sebesar
81,28 persen dan masuk katagori sangat baik.
Kebutuhan aktualisasi meliputi penugasan
yang bersifat menantang, pekerjaan-pekerjaan
kreatif dan pengembangan ketrampilan.
Kepuasaan karyawan yang sangat baik tersebut
dapat dipertahankan oleh perusahaan dan bila
perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena
setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan
menciptakan kinerja karyawan yang tinggi.
Pencapaian tersebut akan diperoleh dengan
keterlibatan penuh dari seluruh SDM. Pada
penelitian Gardjito (2014) mendapatkan

PEMBAHASAN

Dari beberapa penelitian
terlihat
pentingnya perusahaan memberikan motivasi
kepada pekerjanya agar tujuan perusahaan
dapat tercapai. Banyak ahli yang menyatakan
pendapat tentang alat untuk memotivasi
pekerja, salah satunya adalah Abraham
Maslow. Teori kebutuhan manusia menurut
Maslow masih dianggap penting dan relevan
untuk diterapkan dalam bisnis perusahaan.
Setiap perusahaan berusaha mencapai
kesuksesan dengan menciptakan keunggulan
produk, dan salah satu cara untuk mencapainya
adalah dengan menerapkan teori ini. Menurut
Jeremo (2013) Penerapan kebutuhan manusia
menurut
Maslow mampu mempengaruhi
budaya organisasi, manajemen sumber daya
manusia dan kinerja karyawan dan pada
akhirnya dapat menciptakan lingkungan kerja
yang lebih baik serta tercapainya target
perusahaan.
Penerapan teori kebutuhan manusia
berdasarkan teori Maslow, menurut peersepsi
karyawan perbankan syariah berada pada 2
katagori yaitu baik dan sangat baik. Kebutuhan
fisik, kebutuhan social dan kebutuha harga diri
berada pada katagori baik, walaupun dengan
tingkat prosentase yang berbeda-beda.
Prosentase terendah menurut persepsi
karyawan perbankan syariah terletak pada
kebutuhan harga diri yaitu hanya sebesar 62,3
persen. Nilai prosentase ini merupakan
terendah apabila dibandingkan dengan
penerapan kebutuhan Maslow yang lainnya.
Maslow mendasarkan konsep hierarki
kebutuhan manusia pada dua prinsip yaitu:
pertama dikatakan bahwa kebutuhan manusia
dapat disusun dalam suatu hierarki dari
kebutuhan terendah sampai yang tertinggi.
Pandangan kedua dikatakan bahwa suatu
kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti
menjadi motivator utama dari perilaku
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bahwa motivasi kerja karyawan dan
lingkungan kerja perusahaan memberi
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
pekerja.
Sedangkan
Sabena
(2016)
mendapatkan kesimpulan bahwa terjadi
pengaruh yang signifikan antara motivasi dan
kepuasan kerja terhadap produktivitas secara
simultan. Ishaya (2017) menyimpu semakin
tinggi motivasi maka semakin tinggi pula
kepuasan pekerja. Terdapat hubungan yang
sangat kuat dan signifikan antara variable
motivasi dan variable kepuasan pekerja.
Semakin tinggi motivasi yang diberikan
perusahaan maka semakin besar pula kepuasan
yang diperoleh oleh pekerja dan kepuasan
pekerja akan memberikan pelayanan yang
maksimal bagi nasabah. Penelitian dari Khaliq
(2019) mengatakan bahwa Kualitas pelayanan
yang terdiri dari compliance, assurance,
reliability,
tangible,
empathy,
dan
responsiveness memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan nasabah pada
BSM Banjarmasin.
Motivasi perlu diterapkan dalam suatu
perusahaan agar pekerja mendapatkan
kepuasaan dan meningkat kinerjanya. Selain
itu penerapan motivasi dalam perusahaan juga
mempengaruhi
employee
engagement.
Employee engagement sangat penting bagi
kemajuan perusahaan, karena tidak hanya
menyangkut loyalitas karyawan tetapi suatu
tingkatan dimana karyawan memiliki
komitmen tinggi, fokus dan melebur pada
pekerjaan, bersedia memberikan waktu dan
perhatian yang lebih besar pada perusahaan.
Pada
perbakan syariah, penerapan teori
kebutuhan Maslow mampu mempengaruhi
employee engagement
dengan koefisien
korelasi sebesar 0,521 artinya cukup kuat dan
signifikan dengan level of signifikansi 99%
atau tingkat kesalahan 1%.
Penerapan motivasi dalam hal ini adalah
kebutuhan Maslow pada Perbankan Syariah.
yang dalam bisnisnya harus menggunakan
Alquran dan hadis sebagai dasar bisnis secara
keseluruhan sudah baik. Disamping sebagai

bagian dari penerapan tuntunan agama, juga
pada akhirnya diharapkan Perbankan Syariah
mampu bersaing
secara optimal dan
menghasilkan
pekerja
yang memiliki
engagemen
yang
tinggi.
Peningkatan
employee engagement pada akhirnya membuat
perusahaan memiliki kinerja yang baik dan
memiliki pekerja dengan prestasi yang mampu
bersaing secara internasional. Menurut
Muslimin( 2016) terdapat pengaruh positif
antara motivasi kerja terhadap kinerja,
walaupun pengaruh tersebut tidak terlalu besar
yaitu hanya 34,9 persen. Menurut penelitian
dari Sari, Elisa dan Dwiarti,Rina (2018)
dikatakan bahwa teori kebutuhan manusia
menurut Maslow yang terdiri dari 5 tingkatan
yaitu yang paling dasar adalah kebutuhan fisik,
kebutuhan keamanan, kebutuhan social,
kebutuhan rasa aman dan kebutuhan
aktualisasi secara simultan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan sedangkan secara parsial hanya
kebutuhan fisik dan kebutuhan aktualisasi diri
yang memiliki pengaruh yang signifikan dan
kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang
memiliki pengaruh yang paling dominan
terhadap prestasi kerja karyawan.
Manajemen dan pekerja perbankan
syariah dapat menggunakan alquran sebagai
patokan dalam menjalankan bisnisnya. Salah
satu ayat dalam alquran tersebut adalah QS
ATaubah 105, “ Bekerjalah kamu maka Allah
dan Rasul Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan
dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan
kepada Nya apa yang telah kamu kerjakan.
Firman Allah tersebut merupakan perintah
untuk bekerja dengan jalan yang halal.
Manusia wajib berjuang untuk hidup dan masa
depannya. Untuk keberhasilan tersebut
manajemen perusahaan dapat meningkatkan
kompensasi dalam bentuk fisik maupun non
fisik. Menurut Oktiani, Nurvi (2019)
perusahaan
harus
mampu
mengelola
pemberian
kompensasi,
memperhatikan
lingkungan kerja, memberikan kebebasan
85

Elisabeth Y.M, Fatimah, Darna, Abdillah: Implementasi Tingkat Kebutuhan Manusia Menurut Teori Maslow Pada
Pekerja Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Employee Engagement

pekerja dalam menyatakan ide-ide dan gagasan
baru, memberi kebebasan untuk menyatakan
kritik dan saran yang membangun,
memberikan kesempatan pekerja untuk
meningkatkan kemampuan dan keahlian,
meningkatkan prestasi kerja serta memberikan
peluang atau jalan karir/path way, mendidik
kemandiran karyawan, kesempatan untuk
berinovasi sehingga pada akhirnya pekerja
dapat meningkatkan produktivitasnya.
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Abstract
The Covid-19 pandemic has brought various new problems experienced by consumers, one of them is problem in
the process of fulfilling food needs. Food needs as one of the main needs that must be met by consumers causes
consumers to seek solutions to problems in the process of fulfilling food needs. Consumer behavior has changed
since the Covid-19 pandemic, consumers are increasing the use of technology to find solutions to the problems
they are experiencing. The purpose of this study is to examine and describe changes in consumer behavior in the
Amh modern market during the Covid-19 pandemic and to examine and describe the factors that cause the
decision to purchase food using the Amh modern market. The method used in this study is a qualitative method
with a descriptive type of research. The results of this study indicate that there are several things that cause
consumer behavior to change, one of which is the presence of the Covid-19 pandemic. Amh Modern Market as
an online grocery that uses Instagram social media in Surabaya has succeeded in attracting consumers to buy
food online.
Keywords : Consumer Behavior, Purchase Decision, Food Needs, Social Media

Abstrak
Pandemi Covid-19 membawa berbagai permasalahan baru yang dialami oleh konsumen, salah satunya adalah
permasalahan dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan
utama yang harus dipenuhi oleh konsumen mengakibatkan konsumen mencari solusi atas permasalahan dalam
proses pemenuhan kebutuhan pangan. Perilaku konsumen mengalami perubahan semenjak adanya pandemi
Covid-19, konsumen meningkatkan penggunaan teknologi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mendeskripsikan perubahan perilaku konsumen Amh modern
market pada masa pandemi Covid-19 serta mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan
keputusan pembelian kebutuhan pangan menggunakan Amh modern market dapat terjadi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang mengakibatkan perilaku konsumen berubah, salah satunya
adalah hadirnya pandemi Covid-19. Amh Modern Market sebagai salah satu online grocery yang menggunakan
media sosial Instagram di Surabaya telah berhasil menarik konsumen untuk membeli kebutuhan pangan secara
online.
Kata kunci : Perilaku Konsumen, Keputusan Pembelian, Kebutuhan Pangan, Media Sosial

global Covid-19 juga mempengaruhi
perilaku masyarakat di seluruh dunia [1].
Hadirnya virus Covid-19 di
Indonesia sejak awal Maret 2020
merubah perilaku konsumen dan
kebutuhan konsumen terhadap teknologi,
sehingga hal tersebut menyebabkan
keputusan pembelian konsumen juga
turut berubah. Covid-19 membawa
dampak
terhadap
meningkatnya
pemanfaatan teknologi yang dilakukan
oleh
konsumen
sehingga
dapat
memberikan
perubahan
terhadap
keputusan pembelian kebutuhan yang
dilakukan oleh konsumen dengan

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Virus Covid-19 merupakan sebuah
pandemi global yang dialami masyarakat
di seluruh dunia. Pandemi global ini
merupakan sebuah kejadian atau
keadaan yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya sehingga tidak dapat
melakukan sebuah persiapan untuk
menghadapi kehadiran pandemi global
ini. Kehadiran pandemi global ini
memberikan pelajaran dan pengalaman
tersendiri bagi masyarakat di seluruh
dunia. Selain itu, kehadiran pandemi
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memaksimalkan penggunaan teknologi
pada masa pandemi Covid-19 [2].

pengguna yang cukup tinggi jumlahnya jika
dibandingkan dengan beberapa media sosial
lain yang tidak termasuk dalam kategori
lima besar media sosial yang sering
digunakan masyarakat di Indonesia [3].
Kebutuhan pangan merupakan sebuah
kebutuhan terpenting diantara kebutuhan
lainnya yang harus terpenuhi. Kebutuhan
pangan disebut sebagai kebutuhan utama
karena pangan yang dibutuhkan masyarakat
adalah salah satu faktor yang membuat
kehidupan terus berlanjut [4]. Berdasarkan
pentingnya sebuah kebutuhan pangan bagi
masyarakat Indonesia, hadirnya Covid-19
membawa perubahan tersendiri terkait
dengan proses pemenuhan kebutuhan
pangan di Indonesia.
Hadirnya pandemi ini memberikan
perbedaan harapan antara konsumen dan
pelaku usaha. Perbedaan tersebut antara lain
konsumen berharap tetap dapat memenuhi
kebutuhan pangannya tanpa harus terpapar
virus Covid-19 dalam proses atau cara
pemenuhannya. Sedangkan, pelaku usaha
berharap agar jenis usaha yang dikelolanya
tetap harus berjalan seiring dengan adanya
pandemi Covid-19.
Proses pemenuhan kebutuhan pangan
yang dilakukan oleh konsumen mengalami
perubahan. Sebelum adanya pandemi,
konsumen memenuhi kebutuhan pangan
dengan mendatangi pasar tradisional secara
langsung, namun sejak adanya pandemi
pengunjung di pasar mengalami penurunan
sebanyak 22%. Sedangkan, pengguna
online grocery di Indonesia mengalami
peningkatan sebesar 18% setelah adanya
pandemi [5].
Kehadiran Covid-19 menyebabkan
online grocery menempati posisi NPS
tertinggi
diantara
supermarket
dan
minimarket. Net Promoter Score (NPS)
adalah sebuah skor yang menunjukkan
loyalitas konsumen. Online grocery
menduduki skor tertinggi diantara yang
lainnya, hal ini menggambarkan bahwa
konsumen di Indonesia memasuki trend
loyalitas baru, yakni menjadi loyal terhadap
belanja kebutuhan pangan melalui pasar
online atau dikenal dengan istilah online

Gambar 1. Perkembangan Pengguna Digital di
Indonesia 2020
(Sumber : Indonesia Digital Report 2020)

Data pada gambar 1 di atas [3]
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
penggunaan mobile phone (handphone),
Internet users dan social media users di
Indonesia dari total populasi penduduk
yang meningkat sebesar 1,1% pada
tahun 2020. Peningkatan ini terjadi pada
masa awal hadirnya Covid-19 di
Indonesia pada tahun 2020. Pengguna
internet dan social media dinilai
mengalami peningkatan yang cukup
tinggi pada masa awal hadirnya Covid19. Dengan total 17% peningkatan
penggunaan
internet
dan
8,1%
peningkatan pengguna sosial media di
Indonesia.

Gambar 2. Tingkat Penggunaan Media Sosial di
Indonesia 2020
(Sumber : Indonesia Digital Report 2020)

Platform media sosial Instagram
menempati tingkat ke empat dengan
prosentase pengguna sebesar 79% di
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
pengguna media sosial Instagram sebagai
salah satu media yang dapat dijadikan
sebagai media promosi dan transaksi jual
beli online mendapatkan perolehan
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grocery. Seiring dengan trend loyalitas
konsumen yang berubah menyebabkan
munculnya sebuah inovasi bisnis baru
terkait
dengan
proses
pemenuhan
kebutuhan pangan di Indonesia [6].
Perubahan perilaku konsumen
yang terjadi tersebut kemudian membuat
para pelaku bisnis menciptakan inovasi
bisnis online grocery untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen.
Adapun beberapa online grocery yang
terdapat di Surabaya adalah sebagai
berikut:

mulai beroperasi sejak bulan Juli 2020
dengan jumlah pengikut di Instagram
sebanyak 4.292 pada 17 Januari 2021.
Penelitian ini bertujuan untuk
memahami
perubahan
perilaku
konsumen
dalam
memutuskan
pembelian
kebutuhan
pangan
menggunakan Amh modern market
sebagai salah satu online grocery di
Surabaya pada masa pandemi Covid-19.
Penulis memutuskan kota Surabaya
sebagai lokasi penilitian karena kota
Surabaya merupakan kota metropolitan
terbesar kedua di Indonesia dengan
kebiasaan masyarakat yang telah
mendominasi menjadi penduduk kota
yang lebih konsumtif dan lebih
cenderung
cepat
tanggap
dalam
memanfaatkan perkembangan teknologi
sebagai
solusi
atas
pemenuhan
kebutuhan dan keinginannya.

Tabel 1. Online Grocery di Surabaya

On
Tan
Ju
line
ggal
mlah
Grocery
Berdiri
Followers
Pa
21
7.5
k Sayur
Jan 2019
53
A
1
4.2
mh M.
Jul 2020
92
M.
Mli
8
2.9
joy
Jun 2020
58
Surabaya
Sa
12
2.8
yur O. S.
Apr 2020
38
Fla
22
2.6
mindo S.
Apr 2020
98
Mli
16
2.6
joqu
Apr 2020
45
Pas
27
2.5
ar D. P.
Apr 2020
82
Ba
14
2.3
kul S. S.
Mei 2020
43
(Sumber : Dikelola Oleh Penulis)
Berdasarkan Tabel 1 di atas, Amh
modern market merupakan salah satu
online grocery milik perorangan tanpa
menggunakan jasa aplikasi online
grocery yang didirikan setelah adanya
Covid-19 di Surabaya. Pasar tradisional
online ini merupakan pasar tradisional
online yang berdiri setelah adanya
pandemi dengan jumlah pengikut atau
followers terbanyak diantara para
pesaingnya yang berdiri setelah adanya
pandemi Covid-19. Amh modern market

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Perubahan perilaku konsumen yang
terjadi pada saat sebelum dan sesudah
menggunakan Amh modern market di
Surabaya.
2) Faktor-faktor
yang
menyebabkan
perubahan perilaku konsumen Amh
modern market dapat terjadi.
3) Faktor-faktor
yang
menyebabkan
keputusan pembelian kebutuhan pangan
yang terjadi pada konsumen dalam
menggunakan media sosial Instagram
pada Amh modern market di Surabaya?
Berdasarkan rumusan masalah tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
a. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
masukan
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan
khususnya yang berkaitan langsung
dengan perubahan perilaku konsumen
dan
keputusan
pembelian
yang
dilakukan di era pandemi.
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b. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan hasil penelitian yang dapat
digunakan sebagai sumber referensi baru
dalam pengembangan ilmu dan teori
perilaku konsumen dalam memutuskan
pembelian.
c. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan manfaat praktis untuk
memberi saran dan masukan bagi
perusahaan
dalam
meningkatkan
performa usaha dan dapat dijadikan
sebagai referensi serta bahan koreksi
bagi perusahaan sebagai bentuk upaya
peningkatan performa perusahaan dalam
bersaing.

3. Pent-Up Demand atau tertundanya
permintaan, hal ini disebabkan oleh
adanya
krisis
ketersediaan
dan
ketidakpastian akan keadaan.
4. Embracing Digital Technology atau
memanfaatkan
teknologi
digital,
kehadiran Covid-19 memaksa konsumen
untuk
memanfaatkan
keberadaan
teknologi
sebagai
solusi
atas
permasalahan yang sedang dihadapi.
5. Store Comes Home atau penutupan tokotoko, hal ini disebabkan oleh beberapa
peraturan yang dikeluarkan dalam
sebuah negara yakni membatasi kegiatan
operasional
toko
sehingga
mengakibatkan konsumen tidak dapat
pergi ke toko secara langsung.
6. Bluring of Work-Life Boundaries atau
terdapat batasan mobilitas sosial, dalam
hal ini diartikan bahwa konsumen
mengalami batasan untuk kegiatan
sehari-harinya.
7. Reunions with Friends and Family,
dalam hal ini reuni dengan teman atau
keluarga mengalami kendala..
8. Discovery of Talent atau penemuan
bakat baru pada saat Covid-19 sering
dialami oleh masyarakat.
Disimpulkan bahwa perubahan waktu
atau sebuah masa yang terjadi pada saat
tertentu dapat mengakibatkan perubahan
perilaku yang dialami oleh konsumen. serta,
perubahan zona atau tempat yang dialami
oleh konsumen dalam hal ini lebih banyak
aktivitas yang dilakukan di rumah
mengakibatkan perilaku konsumen turut
berubah sesuai dengan keingan dan
kebutuhan konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA
Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh
adanya sebuah koneksi yang kuat. Koneksi
yang dimaksud dalam penelitian tersebut
adalah sebuah hubungan yang terjalin
antara seorang manusia dengan manusia
lainnya dinilai dapat mempengaruhi
perilaku dari masing-masing individu
tersebut [7].
Perilaku
konsumen
merupakan
sebuah tindakan sadar yang dilakukan oleh
konsumen mengenai pembelian kebutuhan
rumah tangga dan mobilitas atau konsumsi
harian produk dalam rumah tangga.
Perilaku konsumen juga merupakan
perilaku atau tindakan yang dilakukan
konsumen berkaitan dengan keterlibatan
konsumen dengan masalah lingkungan [8].
Perilaku konsumen adalah tentang hal
yang akan dikonsumsi dan perilaku
konsumen akan sangat erat kaitannya
dengan waktu dan tempat [1]. Dampak
Covid-19 terhadap perilaku konsumen
menurut Sheth adalah sebagai berikut:
1. Hoarding atau penimbunan, semenjak
hadirnya Covid-19 konsumen berupaya
untuk melakukan penimbunan produk
yang dibutuhkan sehari-hari.
2. Improvisasion
atau
improvisasi,
kehadiran Covid-19 secara langsung
mengakibatkan konsumen untuk dengan
mudah berimprovisasi dengan keadaan.

Keputusan pembelian
“Purchase behavior is an extensively
recognized phenomenon in marketing
research. Many of these research works
pointed to the fact that planned (conscious)
or impulse (subconscious) buying behavior
is greatly influenced by emotional or
hedonic and utilitarian motivations.” [9].
Pengertian di atas menjelaskan bahwa
keputusan
pembelian
atau
perilaku
pembelian yang dilakukan oleh konsumen
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merupakan sebuah tindakan yang dikenal
luas
dalam
pemasaran.
Keputusan
pembelian yang telah terjadi dilakukan
dengan kesadaran atau impulsif (tanpa
sadar) dipengaruhi oleh emosional atau
keinginan dan motivasi yang dimiliki oleh
konsumen.
Tindakan yang dilakukan konsumen
untuk membeli suatu produk serta sebuah
proses pengambilan keputusan yang
menentukan adanya kegiatan pembelian
yang dilakukan oleh setiap individu atau
konsumen [10].
Keputusan pembelian didasari atas
adanya rekaman iklan atau informasi
tentang keberadaan sebuah produk yang
didapat oleh konsumen secara sengaja atau
tidak sengaja. Perolehan informasi atau
iklan yang didapat oleh konsumen akan
dievaluasi
mandiri
oleh
konsumen
didasarkan atas kebutuhan, keinginan dan
kepentingan produk tersebut bagi dirinya
sehingga timbul rasa ingin memiliki produk
tersebut dengan melakukan transaksi
pembelian [11].

adanya bunga komersial ataupun dengan
afiliasi perusahaan. Sebagian hal ini
disponsori oleh perusahaan yang
anggotanya
berkomunikasi
dengan
perusahaan dan dengan satu sama lain
yang
melalui
posting,
instant,
messaging, dan juga chatting yang
berdiskusi mengenai minat khusus yang
dapat berhubungan dengan produk
perusahaan dan merek.
2) Blogs, merupakan bentuk aplikasi web
yang berbentuk tulisan-tulisan pada
sebuah halaman web. Umunya pengguna
blog sangat beragam, beberapa pengguna
menggunakan blog untuk teman-teman
dekat dan keluarga dan beberapa
pengguna lainnya dirancang untuk
menjangkau dan juga mempengaruhi
masyarakat luas dalam konten blog yang
telah dibuat.
3) Social Networks, merupakan sebuah
jaringan sosial yang berfungsi sebagai
penghubung dari beberapa relasi atau
pembentuk
relasi
baru
yang
berhubungan dengan interaksi sosial
dalam dunia maya. Jaringan sosial telah
menjadi kekuatan yang penting baik
dalam bisnis konsumen dan juga
pemasaran bisnis ke bisnis. Ada
beberapa social networks yang populer
dikalangan
masyarakat,
seperti
Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit,
Youtube, Myspace, Digg, Google Plus,
Linkedin, Instagram dan masih banyak
lainnya.

Media Sosial
Media sosial dianggap sebagai salah
satu fasilitas yang dapat mendorong
produsen dan pembeli untuk terhubung
langsung dalam mengoordinasikan detail
pemesanan dan pengiriman. Adanya media
sosial dianggap sebagai solusi yang dapat
diambil pada masa pandemi Covid-19
karena pembelian eceran melalui saluran
tradisional sedang mengalami gangguan
semenjak
adanya
Covid-19
yang
menerapkan anjuran social distancing [12].
Media sosial merupakan alat atau cara
yang dilakukan oleh konsumen untuk
memberikan informasi berupa teks, gambar,
audio, dan video, kepada orang lain dan
perusahaan atau sebaliknya. Jenis-jenis
media sosial terbagi menjadi tiga jenis
sebagai berikut [13]:
1) Online Communities and Forums.
Komunitas online dan forum tersebut
datang dalam segala bentuk dan ukuran
dimana banyak dibuat oleh pelanggan
ataupun kelompok yang pelanggan tanpa

Kebutuhan Pangan
Pangan merupakan sebuah kebutuhan
yang akan dipertimbangkan keamanan
konsumsinya oleh konsumen. Dalam
penelitian
ini
dikemukakan
bahwa
keamanan pangan untuk dikonsumsi akan
mempengaruhi perilaku konsumen dalam
memilih pangan yang akan dikonsumsi
[14].
Kebutuhan pangan merupakan sebuah
kebutuhan yang proses pemenuhan
kebutuhannya dipengaruhi oleh dua faktor
yaitu faktor internal dan faktor eksternal
konsumen. Adapun faktor internal meliputi
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faktor individu yang mempengaruhi pilihan
makanan,
seperti
aksesibilitas,
keterjangkauan,
kenyamanan,
dan
keinginan. Sedangkan, faktor eksternal
meliputi elemen lingkungan makanan yang
berada di luar kendali individu, seperti
ketersediaan, harga atau biaya, vendor dan
properti produk, serta pemasaran dan
regulasi [15].

kualitatif merupakan sebuah metode
penelitian
yang
lebih
banyak
menggunakan
kualitas
subyektif,
mencakup penelaah dan pengungkapan
berdasarkan presepsi untuk memperoleh
pemahaman terhadap fenomena sosial
dan kemanusiaan yang terjadi. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan wawancara, dokumentasi
dan literatur review.

Pandemi Covid-19
Pada bulan Desember 2019, virus
corona
SARS-CoV-2
menyebabkan
Penyakit Covid-19 yang melibatkan gejala
pernapasan ringan hingga parah muncul di
Wuhan, China. Meskipun COVID-19
adalah penyakit akut yang terselesaikan,
namun bisa mematikan, dengan perkiraan
tingkat kematian saat ini berkisar antara
0,4% hingga 3% dari mereka yang
terinfeksi. Covid-19 memiliki angka
reproduksi yang jauh lebih besar.
Kemampuannya untuk menyebar dengan
cepat dan menginfeksi menyebabkan wabah
global pada awal 2020, yang meningkat
hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menyatakan Covid-19 sebagai pandemi
global pada 11 Maret 2020 [2].
Covid-19 merupakan sebuah masa
dimana jarak sosial atau social distancing
memasuki bahasa sehari-hari yang populer
bagi konsumen. Istilah jarak sosial yang
muncul
sejak
adanya
Covid-19
mengakibatkan
konsumen
membatasi
dirinya dari berbagai kegiatan sosial yang
dilakukan di luar rumah. Hal tersebut
bertujuan untuk mencegah dan mengurangi
penularan Covid-19. Istilah jarak sosial atau
social distancing mulai dikenal dan
menimbulkan adanya aturan perlindungan
diri [16].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsumen
yang
memiliki
pengetahuan dan pengalaman terkait objek
penelitian serta berfungsi sebagai key
informan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 2. Data Konsumen Sebagai Informan
Penelitian

METODE PENELITIAN
Adapun penelitian ini merupakan
jenis penelitian deskriptif dengan metode
kualitatif dan menggunakan pendekatan
fenomenologis.
jenis
penelitian
deskriptif merupakan jenis penelitian
yang memaparkan suatu karakteristik
tertentu dari suatu fenomena. Pendekatan

No.

Nama

Usia

1.

Ibu
Yangesth
a Swary
Siliwangi

32 th

2.

Ibu Dini
Ghaisani

27 th

3.

Ibu Veny

32 th

4.

Ibu Fitria
Aufanant
o
Syarifani

32 th

5.

Ibu
Marselin
a Santoso

25 th

Intensitas
Pembelian

Sejak
November
2020 (4-5
kali dalam
satu bulan)
Sejak April
2021
(2
kali dalam
satu bulan)
Sejak
September
2020 (8-12
kali dalam
satu bulan)
Sejak Juli
2021 (2-3
kali dalam
satu bulan)

Sejak
Maret
2021 (2-3
kali dalam
satu bulan)
(Sumber : Dikelola Oleh Penulis)

Pekerj
aan /
Penda
patan
per
Bulan
Ibu
Rumah
Tangga
/
>5
juta
Ibu
Rumah
Tangga
/ >4juta
Pengus
aha
Kue / 5
juta
Parenti
ng &
lifestyle
blogger
/
4-5
juta
Guru
MTS /
4 juta

Perubahan Perilaku Konsumen Amh
Modern Market
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Terdapat lima indikator perubahan
perilaku konsumen Amh modern market,
adapun kelima indikator tersebut adalah:

dibeli secara
online
akan
lebih
buruk
dari pembelian
secara offline.

Rasa Nyaman

Improvisasi
Konsumen

Gambar 3. Indikator Perubahan Perilaku Konsumen
Amh Modern Market

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat
dijelaskan perubahan yang terjadi pada
tabel berikut:
Tabel 3. Perubahan Perilaku Konsumen
Indikator
Perubahan
Perilaku
Konsumen

Proses
Pemilihan
Produk

Makna
Refreshing

Makna
Kualitas
Produk

Perilaku Konsumen
Sebelum
Sesudah
Menggunaka Menggunaka
n Amh
n Amh
Modern
Modern
Market
Market
Konsumen
Konsumen
lebih
memanfaatkan
menyukai
teknologi
pembelian
untuk memilih
dengan
produk yang
memilih
dibutuhkan.
produk
kebutuhan
pangan secara
langsung.
Konsumen
Hiburan atau
lebih
refreshing
menyukai
menjadi
pembelian ke terasingkan
supermarket
karena adanya
atau
pusat perasaan ingin
perbelanjaan
melindungi
untuk
dapat diri
dan
menghibur diri keluarga dari
dan keluarga paparan virus.
(refreshing).
Konsumen
Konsumen
beranggapan
mulai
kualitas
merubah pola
kebutuhan
pikirnya
pangan yang karena
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Rasa nyaman
untuk belanja
masih
ditemukan
pada
pembelian
secara offline.
Pembelian
secara offline
dapat
menyesuaikan
kebutuhan
yang
ingin
dibeli
pada
saat itu dengan
mencari
alternatif toko
secara cepat.

kualitas
produk yang
dibeli secara
online
pada
Amh modern
market dinilai
sangat baik.
Kenyamanan
baru dengan
pembelian
menggunakan
Amh modern
market mulai
dirasakan.
Konsumen
telah
berimprovisasi
dengan
keadaan
(Pandemi)
sehingga
mengutamaka
n
pencarian
kebutuhan
secara online.
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Adapun perubahan yang terjadi
pada konsumen tersebut tidak lepas dari
adanya keterkaitan perilaku konsumen
dalam kehidupan sehari-hari dengan
teori yang telah dikemukakan oleh para
ahli. Improvisasi merupakan sebuah
perubahan perilaku konsumen yang
disebabkan oleh hadirnya pandemi
Covid-19 sebagai suatu pandemi global
atau fenomena yang sedang dihadapi
oleh masyarakat [1].
Selain itu, pada penelitian [1]
diungkapkan bahwa apabila konsumen
memanfaatkan teknologi digital maka
perilaku konsumen yang terjadi pada
saat itu akan turut berubah. Hal ini
selaras dengan hasil temuan perubahan
perilaku konsumen Amh modern market,
konsumen
mulai
memanfaatkan
kehadiran teknologi untuk memenuhi
kebutuhan pangan.
Faktor
Penyebab
Perubahan
Perilaku Konsumen Amh Modern
Market
Adapun faktor yang menyebabkan
perubahan perilaku konsumen Amh
modern market adalah sebagai berikut:
1. Hadirnya Pandemi
Covid-19
Kehadiran pandemi Covid-19 di
Indonesia khususnya di kota Surabaya
membawa dampak terhadap kehidupan
sosial masyarakat. Kehidupan sosial
yang dialami oleh konsumen Amh
modern market mengalami perubahan
setelah adanya pandemi Covid-19.
Keadaan sosial tersebut antara lain
terjadinya
pembatasan-pembatasan
mobilitas sosial yang diatur oleh
pemerintah dan dilakukan oleh seluruh
masyarakat sehingga mengakibatkan
berkurangnya kegiatan di luar rumah
yang dilakukan oleh masyarakat untuk
mengurangi dan mencegah penyebaran
virus Covid-19.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ibu
Yangeshta selaku konsumen Amh
modern market pada saat diwawancarai
peneliti pada 06 Juli 2021 “hanya karena
pandemi Covid-19 ini menyebabkan

saya dan keluarga saya tidak sering
keluar rumah untuk menghindari
kerumunan.” Hal ini menggambarkan
faktor penyebab perubahan perilaku
yang dialami oleh Ibu Yangestha adalah
dengan kehadiran pandemi Covid-19
mengakibatkan konsumen mencari cara
lain untuk menghindari kerumunan.
2. Tempat Tinggal
Lingkungan
tempat
tinggal
menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan perilaku konsumen Amh
modern market mengalami perubahan.
Adapun hal tersebut diungkapkan oleh
Ibu Dini “semenjak adanya pandemi
kebetulan saya pindah di apartemen jadi
tidak ada tukang sayur yang lewat lagi.
Trus kalo di apartemen kan aksesnya
lebih mudah kalau belanja online mbak.”
Pernyataan lain diungkapkan oleh Ibu
Marsel “...di rumah saya yang baru ini
daerahnya masih banyak tanah kosong
belom dibangun perumahan trus
aksesnya lumayan jauh kalo ke pasar”.
Berdasarkan ungkapan konsumen
Amh modern market di atas dapat
disimpulkan bahwa konsumen merubah
perilaku dikarenakan adanya faktor
tempat tinggal yang mempengaruhinya.
Tempat tinggal yang tidak memiliki
kemudahan akses untuk melakukan
pembelian di pasar atau offline store
menyebabkan konsumen mulai merubah
perilakunya dengan cara mencari
kemudahan akses pembelian kebutuhan
pangan yang sesuai dengan keadaan
yang dialami pada saat itu. Solusi yang
dianggap lebih mudah oleh konsumen
yakni dengan cara menggunakan Amh
modern market sebagai fasilitas atau cara
baru yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pangan karena adanya faktor
tempat tinggal yang tidak mendukung
konsumen untuk melakukan pembelian
secara langsung pada offline store.
Faktor
Penyebab
Keputusan
Pembelian
Kebutuhan
Pangan
Menggunakan Amh Modern Market
Adapun
faktor
penyebab
keputusan pembelian kebutuhan pangan
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menggunakan Amh modern market
adalah sebagai berikut:
1. Kemudahan Akses
Kemudahan akses yang dirasakan
oleh Ibu Yangestha selaku konsumen
Amh modern market telah diungkapkan
pada saat diwawancarai peneliti pada 06
Juli 2021, “Tinggal duduk, pegang
handphone pesen apa-apa tidak perlu
ribet tinggal tunggu barang sampai.”.
Hal
tersebut
dianggap
sebagai
kemudahan yang didapatkan konsumen
dalam menggunakan Amh modern
market sehingga dapat terjadi keputusan
pembelian kebutuhan pangan.
2. Kualitas Pelayanan
Layanan yang berkualitas tentu
akan menjadi faktor yang dapat
menyebabkan konsumen memutuskan
pembelian sebuah produk di sebuah
tempat. Hal ini selaras dengan ungkapan
Ibu Yangestha selaku konsumen Amh
modern market pada saat diwawancarai
peneliti pada 06 Juli 2021 mengatakan
bahwa “kurirnya ramah, meskipun hanya
kurir itu dia mau kalau saya mintain
tolong buat angkat belanjaan saya ke
dalem sini dia mau.”
Hal ini menggambarkan bahwa
penilaian konsumen terhadap pelayanan
yang diberikan oleh Amh modern market
dirasakan cukup baik dalam kegiatan
operasionalnya. Adanya pelayanan yang
cukup baik tersebut mengakibatkan
konsumen
memutuskan
pembelian
kebutuhan pengan menggunakan Amh
modern market.
3. Kualitas Produk
Berkaitan dengan perilaku lama
konsumen
yang lebih
menyukai
pembelian
melalui
supermarket
ungkapan Ibu Dini selaku konsumen
Amh modern market pada saat
diwawancarai pada 06 Juli 2021
menyatakan bahwa “Kualitas produk
setara dengan supermarket.” Pernyataan
tersebut menimbulkan temuan bahwa
konsumen telah menemukan kualitas
produk yang setara dengan keinginan
dan
perilaku
lama
sebelumnya.

Penemuan kualitas produk yang setara
tersebut
kemudian
menyebabkan
keputusan pembelian kebutuhan pangan
menggunakan Amh modern market
dapat terjadi.
Tabel 4. Perbandingan Kualitas Produk Amh
Modern Market dengan Supermarket

Produk Supermarket

Produk Amh Modern
Market

(Sumber : Dikelola Oleh Penulis)
Berdaasarkan
perbandingan
produk yang dilakukan oleh peneliti
dapat disimpulkan bahwa perbedaan
pengemasan produk supermarket dengan
produk Amh modern market tidak
berbeda jauh. Terdapat beberapa produk
Amh modern market yang dikemas
menyerupai
produk
supermarket.
Adanya kualitas yang menyerupai
produk supermarket tersebut yang dapat
menarik konsumen untuk memutuskan
pembelian
kebutuhan
pangan
menggunakan Amh modern market.
4. Kelengkapan Produk
Faktor
kelengkapan
produk
dianggap menjadi salah satu faktor
penyebab
keputusan
pembelian
kebutuhan pangan menggunakan Amh
modern market. Hal ini sesuai dengan
ungkapan Ibu Veny selaku konsumen
Amh modern market pada saat
diwawancarai peneliti pada 05 Agustus
2021 menyatakan bahwa “Dia itu
sekarang produk yang dijual makin
banyak dan makin lengkap mbak jadi
lebih
praktis
saya
belanjanya.”
Kelengkapan produk yang terdapat pada
Amh modern market dianggap dapat
menyebabkan keputusan pembelian
dapat terjadi oleh konsumen.
Berikut
merupakan
tabel
perbandingan kelengkapan produk yang
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dimiliki Amh modern market dengan
para pesaingnya:

sayur, buah, daging,
bumbu, bahan pokok,
bahan
minuman,
kebutuhan
rumah
tangga,
dan
household.
(Sumber : Dikelola Oleh Penulis)

Tabel 5. Perbandingan Kelengkapan Produk Amh
Modern Market dengan Pesaing
No.

Nama Online
Grocery

1

Amh Modern
Market

Kelengkapan
Produk (Kategori
Produk)

Berdasarkan
tabel
4
dapat
disimpulkan bahwa Amh modern market
memiliki jumlah kategori produk yang
lebih banyak dibandingkan para pesaing.
Hal ini menggambarkan bahwa faktor
kelengkapan produk yang tersedia pada
Amh modern market menyebabkan
konsumen
memutuskan
pembelian
kebutuhan pangan melalui Amh modern
market
dibandingkan
dengan
pesaingnya. Hal ini dianggap praktis
oleh konsumen karena produk yang
diinginkan selalu lengkap sehingga
konsumen tidak perlu mencari alternatif
cara lain untuk memenuhi kebutuhan
pangan
5. Harga Produk
Persaingan
harga
kebutuhan
pangan yang diberikan oleh berbagai lini
bisnis sejenis (online grocery lainnya)
yang ada di Surabaya tentu terdapat
selisih harga yang dapat menjadi
pertimbangan
konsumen
dalam
memutuskan pembelian konsumen.
Pernyataan Ibu Veny selaku konsumen
pada saat diwawancarai peneliti pada 05
Agustus 2021 menyatakan bahwa
“harganya juga menurut saya gak terlalu
mahal selama dia kualitas produknya
bagus saya gak pernah lihat harganya.”
Harga yang terjangkau bagi konsumen
adalah harga yang sebanding dengan
kualitas produk. Faktor tersebut yang
kemudian
dapat
mengakibatkan
keputusan pembelian.
Hal tersebut kemudian didukung
oleh data yang dihimpun peneliti terkait
dengan perbandingan harga produk Amh
modern market dengan pesaing. Sebagai
contoh produk jamur enoki di bawah ini:

Terdapat 10 kategori
produk pada Amh
modern market yakni
sayur, bumbu dan
rempah, buah,
unggas, daging, ikan,
umbi dan kacang,
sembako, protein dan
frozen food.
2

Pasar Dapur
Ngepul
Surabaya
Terdapat 3 kategori
produk pada pasar
dapur ngepul
Surabaya, yakni
daging dan lainnya,
sayuran dan ikan.

3

Mlijoy
Surabaya

Terdapat 8 kategori
produk pada mlijoy
Surabaya, yakni
sayur, lauk, buah,
item lain, frozen,
aneka tepung, snack
dan sanitasi.
4

Bakul Sayur
Surabaya

Tabel 6. Perbandingan Harga Produk Amh
Modern Market dengan Pesaing

Terdapat 8 kategori
pada bakul sayur
Surabaya,
yakni

No.
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Nama

Harga Produk

Ongkos
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1

Online
Grocery
Amh
modern
market

lama menjadi kebiasaan baru. Perubahan
perilaku konsumen Amh Modern Market
antara lain adalah konsumen mulai
meningkatkan penggunaan teknologi
dalam proses pemenuhan kebutuhan
pangan
dan
konsumen
merubah
kebiasaan pembelian kebutuhan pangan
yang dilakukan secara offline menjadi
melakukan pembelian secara online
dengan memanfaatkan media sosial
Instagram khususnya menggunakan
Amh modern market.
Faktor
penyebab
perubahan
perilaku konsumen tersebut antara lain
adalah karena adanya pandemi Covid-19
dan tempat tinggal yang jauh dari tempat
pembelian secara offline. Selain itu,
faktor penyebab keputusan pembelian
dapat terjadi pada Amh modern market
adalah adanya kemudahan akses,
kualitas pelayanan, kualitas produk,
kelengkapan produk serta harga produk
yang terjangkau dan menarik konsumen.

Kirim
Flat
Rp.10.00
0,Surabaya
dan
Sidoarjo

2

Mlijoy
Surabaya

Ongkos
kirim Rp.
5.000,Surabaya

3

Bakul
Sayur
Surabaya

Bebas
ongkos
kirim
untuk
Surabaya

UCAPAN TERIMA KASIH
(Sumber : Dikelola Oleh Penulis)

Penelitian ini dapat terselesaikan
karena adanya Rahmat, Hidayah serta
Karunia dari Allah SWT. Selain itu, peneliti
mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang membantu proses penyelesaian
penelitian ini.

Berdasarkan tabel 5 perbandingan
harga di atas, dapat disimpulkan bahwa
harga produk Amh modern market lebih
terjangkau dibandingkan pesaingnya.
Meskipun harga ongkos kirim Amh
termasuk lebih mahal dibanding
pesaingnya, hal ini memiliki keunggulan
karena pesaingnya tidak menjangkau
pengiriman di wilayah Sidoarjo.
Sehingga konsumen menganggap harga
produk dan ongkos kirim Amh modern
market lebih terjangkau dibanding
pesaingnya. Harga yang dapat dijangkau
dan memiliki selisih dengan pesaing
menyebabkan konsumen memutuskan
pembelian
kebutuhan
pangan
menggunakan Amh modern market.

DAFTAR PUSTAKA
[1]

[2]

KESIMPULAN
Konsumen Amh modern market
mengalami kendala dalam proses
pemenuhan
kebutuhan
pangannya
sehingga hal tersebut merubah perilaku
mereka yakni bergesernya kebiasaan

[3]

98

J. Sheth, “Impact of Covid-19 on
consumer behavior: Will the old
habits return or die?,” J. Bus. Res.,
vol. 117, pp. 280–283, 2020, doi:
10.1016/j.jbusres.2020.05.059.
S. Laato, A. K. M. N. Islam, A.
Farooq, and A. Dhir, “Unusual
purchasing behavior during the early
stages of the COVID-19 pandemic:
The
stimulus-organism-response
approach,” J. Retail. Consum. Serv.,
vol. 57, no. March, p. 102224, 2020,
doi:
10.1016/j.jretconser.2020.102224.
Hootsuite, “Indonesia Digital report
2020,” 2020. [Online]. Available:

Ainun Robi’ah Lailah Sa’adah, Herman, Febrina Hambalah: Analisis Perilaku Konsumen Dalam Proses
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Menggunakan Media Sosial

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

https://datareportal.com/reports/digit
al-2020-global-digital-overview.
S. Rusdiana and A. Maesya,
“Pertumbuhan
Ekonomi
Dan
Kebutuhan Pangan Di Indonesia,”
Agriekonomika, vol. 6, no. 1, 2017,
doi:
10.21107/agriekonomika.v6i1.1795.
C. C. Widjaja and A. Sim, “COVID19’s
Impact
on
Indonesian
Consumers Accelerating shifts in
consumer behaviour,” DBS Asian
Insights Sect. Brief. 91, no.
September, 2020.
I. Ryder, “Customer Experience
Trends Report 2020, Indonesia,” J.
Brand Manag., vol. 15, no. 2, pp.
85–88,
2020,
doi:
10.1057/palgrave.bm.2550127.
X. Sun, S. Hou, N. Cai, and W. Ma,
“Product
information
diffusion
model and reasoning process in
consumer behavior,” Heliyon, vol. 6,
no. 12, p. e05636, Dec. 2020, doi:
10.1016/j.heliyon.2020.e05636.
A. Funk, B. Sütterlin, and M.
Siegrist, “Consumer segmentation
based on Stated environmentallyfriendly behavior in the food
domain,” Sustain. Prod. Consum.,
vol. 25, pp. 173–186, Jan. 2021, doi:
10.1016/j.spc.2020.08.010.
P. C. Addo, F. Jiaming, N. B. Kulbo,
and L. Liangqiang, “COVID-19: fear
appeal favoring purchase behavior
towards
personal
protective
equipment,” Serv. Ind. J., vol. 40, no.
7–8, pp. 471–490, Jun. 2020, doi:
10.1080/02642069.2020.1751823.
D. Solihin, “Pengaruh Kepercayaan
Pelanggan Dan Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen
Pada Online Shop Mikaylaku
Dengan Minat Beli Sebagai Variabel
Intervening,” J. Mandiri
Ilmu
Pengetahuan, Seni, dan Teknol., vol.
4, no. 1, pp. 38–51, 2020, doi:
10.33753/mandiri.v4i1.99.
E. H. Sihombing and N. Nasib, “The
Decision of Choosing Course in the

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

99

Era of Covid 19 through the
Telemarketing Program, Personal
Selling and College Image,”
Budapest Int. Res. Critics Inst.
Humanit. Soc. Sci., vol. 3, no. 4, pp.
2843–2850,
2020,
doi:
10.33258/birci.v3i4.1293.
S. Kumar, M. Murphy, S. Talwar, P.
Kaur, and A. Dhir, “What drives
brand love and purchase intentions
toward the local food distribution
system? A study of social mediabased REKO (fair consumption)
groups,” J. Retail. Consum. Serv.,
vol. 60, no. October 2020, p. 102444,
2021,
doi:
10.1016/j.jretconser.2021.102444.
P. Kotler and K. L. Keller,
Marketing Management. 2012.
K. Flynn et al., “An introduction to
current food safety needs,” Trends in
Food Science and Technology, vol.
84. pp. 1–3, Feb. 2019, doi:
10.1016/j.tifs.2018.09.012.
V. L. Flax, C. Thakwalakwa, C. H.
Schnefke, J. C. Phuka, and L. M.
Jaacks, “Food purchasing decisions
of Malawian mothers with young
children in households experiencing
the nutrition transition,” Appetite,
vol. 156, no. May 2020, p. 104855,
2021,
doi:
10.1016/j.appet.2020.104855.
C. P. Kirk and L. S. Rifkin, “I’ll
trade you diamonds for toilet paper:
Consumer reacting, coping and
adapting behaviors in the COVID-19
pandemic,” J. Bus. Res., vol. 117, no.
May, pp. 124–131, 2020, doi:
10.1016/j.jbusres.2020.05.028.

