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Pertumbuhan	Ekonomi	dan	Ketimpangan		
Pendapatan	Indonesia	

Adriana Stella Maria Sakliressy 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia 

adrianasakliressy@yahoo.co.id 
 

Abstrak 
Tujuan utama dari paper ini adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

pendapatan. Dalam paper ini juga akan dibahas bagaimana pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
dipengaruhi oleh human capital dan investasi. Model yang digunakan adalah kombinasi dari beberapa teori 
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah dari data BPS nasional dan 
provinsi, merupakan gabungan data cross section untuk 33 provinsi di Indonesia dan time series untuk 2009 - 
2013. Hasilnya adalah : 1) terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di 
Indonesia dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan yang tinggi. 2) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan di Indonesia dijelaskan oleh ketimpangan 
pendapatan, human capital dan investasi. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kemiskinan, namun secara parsial hanya ketimpangan pendapatan dan investasi 
dalam dan luar negeri yang signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, human capital, investasi 

 

Abstract 
The major  topic of this paper is the relationship between economic growth and income inequality. 

In this paper will also discuss how economic growth and inequality are affected by human capital and 
investment. The model used is a combination of several theories that influence economic growth. The data 
used is from the national and provincial BPS data, a combination of cross section data for 33 provinces in 
Indonesia and the time series for 2009 - 2013. The results are: 1) there is a positive relationship between 
economic growth and inequality in Indonesia where the higher economic growth can causing high inequality. 
2) The results showed that the growth rate in Indonesia is explained by income inequality, human capital and 
investment. These three variables together have a significant effect on  economic growth, but only partially 
and investment income inequality at home and abroad who have significant influence on economic growth 
Keywords: Economic growth, income inequality, human capital, investment 
 

PENDAHULUAN 

Masalah yang sering berulang dalam pembangunan sebuah negara adalah terkait 

pada apa yang menjadi fokus utama dalam merumuskan strategi pembangunan untuk 

mengurangi kemiskinan. Apakah berfokus pada meningkatan pertumbuhan, atau 

menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu 

memperbaiki ketimpangan (distribusi pendapatan merata) dan mengurangi kemiskinan. 

Perdebatan terkait pertanyaan tersebut hingga saat ini masih berlangsung.  

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi isu 

yang menarik untuk dibahas dan banyak para ahli yang mencurahkan perhatian besar pada 

hal ini (Barro, 2000; Bourguignon, 2004; Ravalion, 2005). Di beberapa negara, isu ini 
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kerap jadi dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi 

kesenjangan pendapatan (Deininger dan Olionto, 2000). Sementara pada sisi lain terdapat 

juga permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang akan 

menghambat laju pertumbuhan dan berdampak pada instabilitas sosial dan kestabilan 

ekonomi.   

Widodo (2006) menyebutkan bahwa hasil pembangunan yang diupayakan sering 

menyimpang dari target yang diharapkan. Salah satu penyebabnya karena adanya 

kesalahan persepsi mengenai arti pembangunan, yang hanya berusaha mencapai produk 

domestik bruto yang tinggi tanpa memperhatikan faktor lain. Kondisi ini dapat 

menimbulkan masalah seperti kemiskinan, tidak meratanya pendapatan masyarakat dan 

pada akhirnya berdampak pada tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi. Fakta yang 

menarik diungkapkan oleh laporan Bank Dunia dalam World Develomment Report 

menjelaskan bahwa ada banyak negara di dunia yang mencatat laju pertumbuhan ekonomi 

meningkat dan cepat juga konsisten dalam beberapa dekade, akan tetapi pertumbuhan 

ekonominya tidak mengurangi kemiskinan dan tidak mengatasi ketimpangan yang ada.. 

Bourguignon (2004) berpendapat, pengurangan kemiskinan dapat dicapai melalui 

pertumbuhan dan atau peningkatan distribusi. Kenyaataannya pertumbuhan tidak serta 

merta diikuti dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, justru sebaliknya 

menyebabkan kenaikan ketimpangan sehingga belum tentu mengurangi kemiskinan. 

Menurut Myrdal proses pembangunan ekonomi yang berlangsung di tiap negara 

menghasilkan hubungan sirkuler yang menyebabkan si kaya semakin kaya dan si miskin 

semakin miskin. Backwash effect (dampak balik) cenderung lebih besar daripada spread 

effect (dampak sebar) (Jhingan,1996). 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perdapatan per kapita Indonesia (1990-2013) 

World Bank menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif yang 

berarti manfaat dan kesempatan pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh 

penduduk di Indonesia. Laporan World Bank ini diperkuat dengan hasil survei yang 
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dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (2014) yaitu masyarakat lebih memilih terjadinya 

kesetaraan distribusi pendapatan daripada pertumbuhan ekonomi yang cepat.   

Sejak 2011, penurunan kemiskinan di Indonesia juga melambat (tingkat 

kemiskinan Indonesia 11,25 persen (Maret 2014, hanya turun 0,11 persen dibanding Maret 

2013). Perlambatan ini disebabkan juga oleh kondisi kemiskinan sudah kronis dan kondisi 

makroekonomi yang belum optimal. Pelambatan penurunan kemiskinan ini juga diikuti 

dengan kenaikan ketimpangan (Gini index) Indonesia mencapai 0,413 di tahun 2014 yang 

merupakan Gini Index tertinggi di Indonesia.  

Masyarakat Indonesia juga masih dalam kerentanan yang cukup tinggi terhadap 

peningkatan harga bahan pangan, masalah kesehatan yang tidak terduga dan bencana alam. 

Kerentanan ini terjadi karena penduduk miskin di Indonesia hanya mencatat peningkatan 

pendapatan riil yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga kaya. Kenaikan 

yang lebih rendah atau lambat dari rumah tangga kaya mendorong peningkatan 

ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Sementara peningkatan 

pendapatan berkaitan dengan human capital dan investasi baik secara langsung maupun 

tidak. 

Bourguignon (2004) berpendapat tantangan membangun strategi pembangunan 

yang bertujuan mengurangi kemiskinan tidak pada antara hubungan kemiskinan dan 

pertumbuhan, atau antara kemiskinan dengan ketimpangan, namun tantangannya ada pada 

interaksi antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.  Paper ini bertujuan 

fokus pada pertanyaan apakah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ketimpangan dan 

bagaimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi investasi dan human kapital. Pada bagian II 

akan menjelaskan teori hubungan pertumbuhan ekonomoni dengan ketimpangan, teori 

human capital dan investasi. Pada bagian III menjelaskan definisi operasional dan data 

variabel yang digunakan. Bagian IV akan menunjukkan metodologi dan pembahasan yang 

ingin dijawab dalam paper ini.Kesimpulan dari pembahasan dipaparkan di bagian V.   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan dapat 

dijelaskan oleh teori kurva U terbalik yang dikemukakan Kuznet (1995) yang menyatakan 

di awal tahap pembangunan ketimpangan pendapatan cenderung memburuk namun pada 

tahap selanjutnya akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita.  
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Meirer menyatakan pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per 

kapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, jumlah penduduk yang 

hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak 

semakin timpang. Ketimpangan itu sendiri menurut Glaeser (2006) adalah kondisi dimana 

distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.  

Sebagian ekonom memandang bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dengan ketimpangan pendapatan merupakan hubungan kausal secara timbal balik; 

ketimpangan mempengaruhi pertumbuhan, dan sebaliknya (Kaldor, 1960; Jha, 1999; 

Barro, 2000; Svedberg, 2002; dan Bourguignon, 2004). Persson dan Tabellini (1994), 

Aghion dan Howitt (1997), Li dan Zou (1998), dan Forbes (2000) lebih mendukung 

pandangan yang mengatakan bahwa distribusi pendapatanlah yang mempengaruhi 

pertumbuhan. Dengan landasan teorinya adalah distribusi pendapatan yang timpang akan 

berpengaruh terhadap jumlah investasi, baik fisik maupun manusia, dan selanjutnya akan 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. 

Namun sebagian besar ekonom justru berpandangan sebaliknya, berpandangan 

bahwa pertumbuhan ekonomilah yang menciptakan ketimpangan (Kuznets, 1955; 

Ravallion, 1995; Deininger dan Squire, 1996; Schultz, 1998; Dollar dan Kraay, 2001 dan 

2002; 2003; Adams, 2004). Dengan argumentasi teoritisnya pertumbuhan ekonomi 

menyebabkan setiap kelompok dalam masyarakat memperoleh keuntungan, namun 

kelompok yang menguasai faktor produksi dan modal biasanya mendapatkan keuntungan 

yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya (para buruh). 

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang paling mendesak 

saat ini (Rohac, 2012). Ketimpangan pendapatan berdampak pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat yang menyebabkan kurang kondusifnya kehidupan masyarakat karena tingkat 

kesejahteraan yang berbeda (Wilkinson dan Pickett, 2012). 

Pertumbuhan ekonomi dan Human Kapital 

Human Kapital kembali mulai muncul pada ekonomi klasik pada tahun 1776. 

Schultz (1961) membuktikan modal manusia sebagai salah satu faktor penting bagi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Schultz (1961) mengakui modal manusia sebagai 'sesuatu 

yang mirip dengan properti' terhadap konsep tenaga kerja. Rosen (1999) menyatakan 

modal manusia sebagai investasi yang dilakukan orang dalam diri mereka untuk 

meningkatkan produktivitas mereka. Dalam perspektif ekonomi, karakteristik modal 

manusia berfokus pada pengetahuan yang dapat menjadi elemen inti untuk memecahkan 
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'masalah kelangkaan' bahan yang akan didistribusikan. Standar konvensional untuk 

mengukur modal manusia adalah Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf dan 

Tahun Rata-Rata Sekolah.  

Pertumbuhan ekonomi dan investasi 

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan 

adalah teori tabungan dan investasi oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai 

kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan 

investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara 

juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah 

menambahkan investasi modal dan masalah kekurangan modal. Kalau ada modal dan 

modal itu diinvestasikan hasilnya adalah pembangunan ekonomi. 

Dalam ekonomi makro, investasi merupakan salah satu komponen dari 

pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (GDP) maka pengaruh investasi terhadap 

perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional negara tersebut.  

Y = C + I + G + (X – M) 

Y = GDP 

Dari persamaannya dapat diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan 

GDP.  Secara umum dapat dikatakan, jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau 

sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan model pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang diwakili 

oleh variabel PDRB (miliar rupiah) sebagai variabel terikat banyak dipengaruhi oleh 

beberapa variabel bebas baik ekonomi dan juga sosial. Hubungan antara investasi  

(penanaman modal dalam negeri ( miliar rupiah) dan luar negeri ( juta $)) dengan 

pertumbuhan ekonomi terjadi secara langsung dan setelah itu akan menurunkan tingkat 

ketimpangan pendapatan (mekanisme trickle down effect). Hubungan investasi dengan 

ketimpangan berupa hubungan tidak langsung karena besarnya investasi untuk human 

capital yang diproksi dari angka melek huruf (Romer dan Mankiw et.al) dan tahun rata-rata 

lama sekolah (Middendorf, 2005) dari PDRB harus diperhitungkan terlebih dahulu.  

Variabel investasi sebagai engine of growth diharapkan menjadi modal (uang) 

yang juga dapat berpengaruh pada peningkatan modal manusia yang nantinya akan 
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meningkatkan produksi nasional sehingga output meningkat (pertumbuhan ekonomi). 

Ringkasnya, kurangnya akses penduduk terhadap asuransi, lapangan kerja, biaya sekolah 

berdampak pada kurangnya investasi dalam pembentukan SDM (human capital). Hal ini 

karena rumah tangga miskin tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan 

anaknya, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kemampuan dan keahliannya rendah 

dan  menyebabkan produk nasional juga menurun. Menurunnya produk nasional 

menyebabkan kue ekonomi yang harus dibagi pada seluruh masyarakat Indonesia menjadi 

relatif kecil, sehingga ketimpangan pendapatan bertambah.  

Spesifikasi Model 

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah modifikasi dari model yang 

dikembangkan Wodon (1999). 

Model I 

Untuk menjawab apakah ketimpangan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 

PDRBcapit = α0 + α1 AMHit + α2 LRSit +  α3 GRit + eit 

Model II 

Untuk menjawab pertanyaan apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berdampak 

mengurangi ketimpangan pendapatan melalui jalur investasi. Dimana investasi sebagai 

variabel yang memberikan gambaran besarnya bagian investasi dalam PDRB (Summer-

Heston; 1995). 

Model pertumbuhan Wodon (1999) dapat dimodifikasi menjadi persamaan berikut: 

PDRBcapit = β0 + β1 AMHit + β2 LRSit + β3 GRit + β4  PMAit + β4 PMDNit + eit 

Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan perilaku variabel dalam model diatas maka hipotesis yang diajukan : 

1. Kesenjangan pendapatan diduga mempunyai pengaruh yang kuat dan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam model yang di modifikasi dengan menambahkan teori 

human kapital pada pertumbuhan ekonomi. 

2. Investasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi diduga mempunyai hubungan yang positif. 

Data dan Sumber Data 

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari data publikasi. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel sebanyak 33 provinsi selama 5 

tahun (2009-2013). Semua data yang digunakan berasal dari BPS nasional dan BPS 

provinsi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari 

hasil regresi pada model. 

Tabel 1. Regresi Data Panel Model I 

Variabel Model Random Effect 

 Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 
AMH 
(Angka Melek Huruf) 11803.60 9373,707 1.259224 0.2098

LR 
(Lama Rata2 Sekolah) 19.44155 16.36273 1.188160 0.2365

GR 
(Gini Rasio) 112512.4 42676.56 2.636399 0.0092***

Cons  -248149.0 115631.8 -2.146028 0.0334
R- square 0.177453
Adj R-square 0.162126
Prob(F-statistic) 0.000001
Number of Obs. 165

          Keterangan: ** signifikan α=5persen , *** signifikan α=1persen  
 

Dari persamaan diatas maka persamaan yang didapat adalah R-Squared sebesar 

0,17 (17persen) berarti variabel lama rata-rara sekolah, Indeks Gini dan angka melek huruf 

dapat menjelaskan PDRB  sebesar 17 persen. Walaupun model hanya dapat menjelaskan 

sebesar 17 persen tetapi semua variabel adalah berpengaruh signifikan secara bersama-

sama mempengaruhi  PDRB . Hal tersebut dilihat dari nilai Prob (F-stat), nilai R-Squared 

yang hanya sebesar ini diduga penyebabnya karena variabel dependen yang digunakan 

tergolong sedikit. Melalui uji T, hasil regresi tersebut terlihat bahwa variabel yang 

signifikan adalah indeks gini. Sehingga apabila terjadi kenaikan 1 persen indeks gini maka 

akan menaikkan PDRD sebesar  Rp. 112512.4 (miliar Rupiah) 

Pengaruh ketimpangan pendapatan, human capital dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dilihat dari model pertumbuhan yang dikembangkan Wodon (1999) 

dapat dimodifikasi menjadi persamaan berikut: 
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Tabel 2. Regresi Data Panel Model II 

Variabel Model Fixed Effect 

 Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 
AMH 
(Angka Melek Huruf) 6.616726 15.71668 0.421000 0.6745
LR 
(Lama Rata2 Sekolah) -1634.248 8886.466 -0.183903 0.8544
GR 
(Gini Rasio) 129320.6 38616.40 3.348850 0.0011***
PMA 
(Penanaman Modal Asing) 3.234642 1.617351 1.999962 0.0476**
PMDN 
(Penanaman Modal Dalam 
Negei) 1.858683 0.341634 5.440570 0.0000***
Cons  -30523.38 114870.2 -0.265721 0.7909
R- square 0.993156
Adj R-square 0.991162
Prob(F-statistic) 0.000000
Number of Obs. 165

  Keterangan: ** signifikan α=5persen , *** signifikan α=1persen 
 

Dari persamaan diatas maka persamaan yang didapat adalah R-Squared sebesar 

0,99 berarti variabel Lama rata-rata sekolah, Indeks Gini, Angka melek huruf dan Investasi 

dapat menjelaskan PDRB  sebesar 99 persen. Semua variabel secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan pada PDRB. Investasi dalam negeri dan luar negeri dan Indeks 

Gini berpengaruh positif dan signifikan dengan PDRB.  

Pembahasan Hasil Estimasi  

Dari kedua model yang digunakan dalam menganalisis apa yang menjadi 

pembahasan dalam paper ini, maka pada model I dan II didapati indeks gini signifikan 

terhadap PDRB dan berhubungan positif. Dimana saat ada pertumbuhan ekonomi maka 

akan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan juga. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Li dan Zou, Forbes (1997). Pertumbuhan ekonomi yang disertai 

dengan kenaikan ketimpangan sesuai dengan teori Kuznets yang dapat dilihat dari dua sisi, 

pada tahap awal pembangunan akan terjadi peningkatan pertumbuhan dan ketimpangan 

pendapatan dan hal ini menurut Kuznet terjadi pada negara sedang berkembang seperti 

Indonesia. 
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 Namun kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi Indonesia pada antara tahun 1970-

an sampai 1990-an. Dari studi Deininger dan Squire (1996) yang menyajikan estimasi 

koefisien Gini dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara parsial, hasil 

indikasi menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets berlaku untuk kasus Indonesia. Pada tahun 

1970-an misalnya, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia relatif rendah (0,31), 

tahun 1980-an tinggi (0,36), dan kemudian tahun 1990-an kembali rendah (0,32), padahal 

laju pertumbuhan meningkat secara konsisten selama periode tersebut. Hubungan yang 

positif antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan juga mengindikasikan bahwa 

kenaikan PDRB yang terjadi di Indonesia masih pada pertumbuhan belum berdampak pada 

pembangunan, sehingga belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan dan 

menurunkan kemiskinan.  

Pada variabel human capital dalam kedua model tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Schultz (1961), dimana modal manusia sebagai salah satu faktor penting bagi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Pada model yang digunakan sudah diperbaiki dengan 

mengganti human kapital dengan HDI (Human Development Index) dan Angkatan Tenaga 

Kerja, namun hasil yang diperoleh juga tidak terlalu jauh dengan hasil pada model diawal.  

Tidak terlihatnya hubungan human kapital pada pertumbuhan ekonomi tidak 

terjadi pada penelitian ini saja namun terjadi pada beberapa penelitian lainnya. Barro 

(1991) dan Barro&Lee (1993) berusaha mengukur hubungan antara modal manusia dan 

pertumbuhan ekonomi dengan mengukur stok modal manusia dengan menggunakan 

“tingkat pendaftaran sekolah” sebagai proxy modal manusia dan menghitung rasio antara 

usia individu sekolah dan siswa yang mendaftar di lembaga pendidikan. Dimana ini 

dilakukan untuk menunjukkan stok modal manusia di masing-masing negara. Namun 

model ini juga mendapatkan kelemahan bahwa efektivitas siswa dapat diketahui setelah 

berpartisipasi dalam kegiatan produksi.  

Oleh karena itu, perlu pengukuran canggih modal manusia pada konsep 

'Pembangunan manusia', dengan asumsi bahwa konsep pembangunan meliputi 

pertumbuhan kuantitatif dan kemajuan kualitatif. Mengacu pada konsep pembangunan 

manusia, perlu pendekatan baru pengukuran modal manusia yang lebih memperhatikan 

modal sosial. Asumsi ini dapat memberikan petunjuk penting dalam hal memahami 

bagaimana modal manusia dapat memainkan peran dalam kemajuan sosial. 
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Dapat disimpulkan sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur secara langsung 

human kapital. Pengukuran yang lebih akurat dari modal manusia dapat disertai dengan 

indikator lebih masuk akal sebagai proxy. Selanjutnya, konsep kebutuhan modal manusia 

diperluas ke arah 'pembangunan manusia' dengan kesejahteraan seseorang terhadap 

kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup. Karena pengukuran konvensional sumber daya 

manusia berfokus pada perspektif keuangan modal manusia, mengabaikan pentingnya 

aspek non-moneter seperti kreativitas, motivasi, jaringan sosial dan sebagainya.  

Pada model juga memperlihatkan bahwa investasi berpengaruh signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi baik dari investasi dalam maupun luar negeri. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa 

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.  Dewasa ini 

hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal 

asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. 

Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi 

permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal 

suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum. Penanaman 

modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi 

juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para 

investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman 

modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal 

dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. 

Dalam model investasi berdampak signifikan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hanya saja tujuan model II yang ingin melihat pengaruh investasi 

dalam dan luar negeri terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

ketimpangan pendapatan mengindikasikan bahwa pengadaan investasi di Indonesia masih 

hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDRB) namun tidak 

mengubah hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan. Hubungan 

keduanya setelah ada investasi masih tetap sama berhubungan positif, hal ini tidak sesuai 

dengan dugaan penelitian di awal. Dimana peranan investasi untuk mengurangi 

kesenjangan pendapatan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam model diduga 

mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan. Signifikannya hanya terjadi pada 

pertumbuhan ekonomi tidak dengan ketimpangan pendapatan.  
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Kondisi ini bisa saja terjadi dikarenakan taraf ketimpangan yang sudah cukup 

tinggi atau dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi tidak begitu besar untuk memperbaiki 

ketimpangan pendapatan. Opsi lainnya adalah, pertumbuhan ekonomi dipacu oleh produksi 

dan konsumsi golongan rumah tangga menengah dan kaya saja, tidak dengan rumah tangga 

miskin. Karena itu penambahan investasi yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi 

belum berorientasi pada pembangunan atau penyetaraan pendapatan masih berpengaruh 

pada tahap pertumbuhan saja. Pemerintah harus memberikan perhatian untuk hal ini 

dimana investasi mutlak diperlukan untuk menggerakkan perekonomian, maka pemerinta 

perlu membuat kebijakan yang mampu menarik investor dalam maupun luar negeri untuk 

berinvestasi. Dimana investasi yang ada dapat digunakan untuk pembiayaan terhadap 

human capital yang pada pembahasan ini lebih pada bagian pendidikan (angka melek huruf 

dan lama rata-rata sekolah).  

Pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat 

kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir tahun 2014. target itu bisa tercapai 

asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30 persen lebih tinggi dari pada tahun 

sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah harus fokus pada tiga hal, yaitu ekspor, 

investasi pemerintah dan publik, serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang 

dikembangkan pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4 persen pemerintah 

menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10persen pada tahun 2011. Angka ini 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan perkiraan realisasinya pada tahun 2010 yang sebesar 

8persen. Membaiknya likuiditas keuangan global akan semakin mendorong masuknya 

aliran modal dari luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya 

saing perekonomian nasional. Kebutuhan investasi nominal tahun 2011 diperkirakan 

mencapai Rp2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan 

PMDN sebesar 26,8 persen, kredit perbankan 17,4 persen, pasar modal 16,7 persen, 

belanja modal pemerintah 12,4 persen, dan sumber-sumber investasi lainnya. Untuk kasus 

di Indonesia investasi lebih banyak dipengaruhi oleh situasi stabilisasi politik, seperti 

halnya pada masa pemilihan presiden, dimana tren investasi akan tergantung pada kondisi 

perpolitikan.   
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KESIMPULAN 

1. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia berhubungan positif pada lima 

tahun terakhir ini, ini sesuai dengan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan disertai dengan ketimpangan pendapatan 

hingga indeks gini sampai pada 0,43 

2. Hubungan yang positif antara pertumbuhan dan ketimpangan, menjadi fokus yang 

harus diperhatikan pemerintah dengan mengarahkan pertumbuhan yang berorientasi 

pada pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif terjadi melalui 

program yang mendorong pertumbuhan tingkat pendapatan dan melakukan distribusi 

pendapatan secara progresif. 

3. Investasi yang ada di Indonesia belum serta merta memberikan dampak baik secara 

tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan, terlihat dari penambahan investasi 

pada model masih memberikan hubungan yang tetap antara pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan. 

4. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan 

pemerintah dan sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal 

ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang 

dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan 

masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas 

komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang 

memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Catatan : Pada paper ini, ditemukan kesulitan dalam menginput data dari 33 provinsi di Indonesia terkhusus untuk data proksi dari 

human kapital, tidak terlihatnya dampak human kapital yang diproksi dari angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah pada 

pertumbuhan ekonomi, untuk penelitian selanjutnya mungkin proksi dari human kapital perlu ditambahkan pengeluaran pemerintah 

terhadap pendidikan (hanya saja untuk data dari 33 provinsi di Indonesia sulit ditemukan  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adelman, Irma and Cynthia T. Morris (1973), Economic Growth and Social Equity in 

Developing Countries, Stanford University Press. 

Aghion, P. and P. Howitt (1997), Endogenous Growth Theory, The MIT Press. Cambridge, 

Mass. 

Ahluwalia, S. Montek, Nicholas G. Carter, dan Hollis B. Chenery (1978), Growth and 

poverty in developing countries, Journal of Development Economics, 6:299-341.  

Alesiana, Alberto dan Dani Rodrik (1994), Distributive politics and economic growth, 

Quartely Journal of Economics, 109: 456-490. 

Bappenas dan United Nations (2007), Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium 

Development Goals Indonesia 2007, Bappenas, Jakarta. 

Barro, R. (2000), Inequality and growth in a panel of countries, Journal of Economic 

Growth, 5: 5-32. 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS TIDAR 2016 

13 

 

Benabou, Ronald (1996), Inequality and growth, NBER Working Paper Series, NBER, 
Cambridge. 

Bourguignon, F. (2004), The Poverty –Growth-Inequality Triangle, World Bank, 
Washington. 

BPS (2015), Data dan Informasi PDRB, Indeks Gini, Angka Melek Huruf, Lama Rata-rata 
sekolah, Investai (PMA dan PMDN), IPM, TPAK Provinsi/Nasional, 
http://www.bps.go.id, Diakses tanggal 24 April 2015. 

BPS (2015), Konsep pertumbuhan ekonomi, http://www.bps.go.id, Diakses tanggal 24 
April 2015. 

Deininger dan Olionto (2000), Asset distribution, inequality, and growth. Policy Research 
Working Paper. The World Bank, diakses dari 
core.ac.uk:8081/download/pdf/6719663.pdf pada tanggal 26 April 2015. 

Demombynes, Gabriel and Johannes G. Hoogeveen (2004), Growth, inequality and 
simulated poverty paths for tanzania, 1992-2002, The World Bank, Policy 
Research Working Paper #3432, October. 

Dollar, David dan Aart Kraay (2002), Growth is good for the poor, Journal of Economic 
Growth, 7: 195-225. 

Forbes, Kristin J. (2000), A Reassessment of the Relationship Between Inequality and 
Growth, American Economic Review 40(4): 869-887. 

Kakwani, N dan Pernia, EM. (2000), What is Pro-Poor Growth? Asian Development 
Review 18: 1,pp. 1-21. 

Kaldor, N. (1960), Essays on economics stability and growth, Economic Journal: 258-300. 
Kuznets, Simon (1955), Economic growth and income inequality, American Economic 

Review, 45(1): 1-28.  
Mankiw, N. Gregory (2012), Macroecomics 8th Eds., Worth Publishers, New York.  
Meier, Gerald M. & James E. Rouch (eds.) (2000), Leading Issues in Economic 

Development, seventh edition, Oxport University Press, New York. 
Perotti, Roberto (1996), Income distribution, democracy and growth: what the data say,  

Journal of Economic Growth, forthcoming 
Persson, T. and G. Tabellini (1994), Is Inequality Harmful for Growth? American 

Economic Review 84(3): 600-621. 
TNP2K (2014), Klaster program penanggulangan kemiskinan, www.tnp2k.go.id. Diakses 

tanggal 16 April 2015.  
Widodo, Tri (2006), Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer. UPP STIM YKPN, 

Yogyakarta. 
Wodon, Quentuin (1999), Growth, Poverty, and Inequality : A Regional Panel for 

Bangladesh. Policy Research Working Paper No.2072, World Bank-South Asia 
Region 

World Bank (2003), Sustainable Development In A Dinamic World: Transforming 
Institutions, Growth, and Quality of Life, World Development Report 2003, 
Oxford University Press. 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

14 

 

ANALISIS	UPAYA	PENINGKATAN	NILAI	EKONOMIS	HASIL	PANEN	
JAGUNG	DENGAN	MELAKUKAN	PENANGANAN	PASCA	PANEN	YANG	

TEPAT	DI	DESA	SURU	KECAMATAN	GEYER	
 

J.W. Arisetiawan¹ dan Tasiman² 
¹Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNNES, Semarang. E-mail: 

setiawan_arie@ymail.com 
²Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNNES, Semarang. E-mail: 

kuring.tasiman@gmail.com 
 

ABSTRAK 
Hasil panen jagung yang melimpah di Kecamatan Geyer masih belum ditangani secara tepat. Kualitas hasil 
panen yang disimpan ataupun dujual masih rendah. Hal ini dikarenakan masih tingginya kadar air yang 
terkandung didalam biji jagung dan tempat penyimpanan yang kurang tepat. Penelitian ini untuk melihat 
seberapa baikkah petani dalam mengelola jagung pasca panen. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
analitis dan tinjauan pustaka. Diperoleh hasil bahwa yang mempengaruhi kualitas jagung adalah kadar air 
yang terkandung didalam jagung dan cara penyimpanan jagung. 
Kata kunci : kadar air, kualitas  
 

ABSTACT 
In geyer, the harvest  of corn are dint good manage. there is low quality of corns for stored or sell. This is due 
to the high water in the corns and a lack of proper storage. Purpose of this study is to know how farmers corn 
manage after harvest. The method used is descriptive analysis and review of the literature. The results 
indicate that corn is affecting by water content contained in corn and corn storage method. 
Keywords : water containt, quality 
 
 
PENDAHULUAN 

Jagung merupakan salah satu komoditas makanan utama dari hasil pertanian 

Indonesia setelah padi.  Data statistik BPS jateng menyebutkan bahwa tingkat produksi 

jagung provinsi jateng adalah sebasar 3.051.516 ton pada tahun 2014. Hasil pertanian 

jagung terbesar berada di kabupaten Grobogan dengan total produksi jagung sebesar  

590.776 ton. Jagung-jagung yang dihasilakan dari pertanian ini diolah menjadi berbagai 

macam. Ada yang digunakan sebagai bahan makanan, sebagai pakan ternak langsung, dan 

sebagian besar dijual kepabrik- pabrik  pengolah pakan tenak atau tepung.  

Aktivitas perdagangan yang berlangsung dikabupaten Grobogan dapat dikatakan 

berlangsung sangat cepat. Petani dimudahkan untuk menjual hasil panen jagungnya karena 

ada hilirisasi pedagang. Menurut Nur Widiastuti dan M. Harisudin dalam jurnalnya yang 

berjudul saluran dan marjin pemasaran jagung di kabupaten grobogan ada 3 saluran 

pemasaran disetiap segmentasinya. Tiga saluran ini berupa Pedagang Pengepul Desa, 

Pedagang Pengepul Kecamatan, dan pedagang besar.  

Ada pula petani yang melakukan kontrak kerja dengan para pedagang. Kontrak kerja 

disini maksutnya adalah para pedagang memberikan modal awal kepada petani. Modal 
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yang diberikan dapat berupa pinjaman uang atau dalam bentuk barang. Perkembangan 

yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan ada banyak pedagang yang kekukarangan supplai 

dari petani. Hal ini memunculkan fenomena baru dikalangan petani yaitu petani diberikan 

modal awal berupa benih padi dan menjamin ketersediaan pupuk selama musim tanam 

berlangsung. Apabila pedagang tidak dapat memberikan modal awal kepada petani maka 

kemungkinan pedagang ini tidak akan mendapat jagung dari petani.  

Sebagai sentra penghasil jagung terbesar di provinsi jawa tengah, grobogan dapat 

dijadikan sebagai model acuan sektor pertanian jagung untuk daerah-daerah di jawa 

tengah.  

Tabel 1. Produksi Jagung di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

No Kabupaten/Kota Area (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (Ku/Ha) 
1 Kab. Grobogan  105447 590776 56,03 
2 Kab. Wonogiri  53078 304048 57,28 
3 Kab. Blora  47199 244815 51,87 
4 Kab. Kendal  31607 214637 67,91 
5 Kab. Demak  26082 192156 73,67 
6 Kab. Boyolali  26933 136434 50,66 
7 Kab. Rembang  26948 128385 47,64 
8 Kab. Pati  20751 126411 60,92 
9 Kab. Brebes  17799 111333 62,55 

10 Kab. Temanggung 22865 104530 45,72 
11 Kab. Tegal  15790 99963 63,31 
12 Kab. Wonosobo  24461 97420 39,83 
13 Kab. Sragen  15323 97011 63,31 
14 Kab. Klaten  11178 82935 74,19 
15 Kab. Banjarnegara  14167 78990 55,76 
16 Kab. Semarang  13589 71486 52,61 
17 Kab. Magelang  10970 59356 54,11 
18 Kab. Jepara  6752 52162 77,25 
19 Kab. Batang  8395 49761 59,27 
20 Kab. Karanganyar  5001 35295 70,58 
21 Kab. Purbalingga  5861 31801 54,26 
22 Kab. Pemalang  8179 27764 33,95 
23 Kab. Kebumen  4221 23415 55,47 
24 Kab. Sukoharjo  2210 18498 83,70 
25 Kab. Kudus  2792 17064 61,12 
26 Kab. Cilacap  2682 15278 56,97 
27 Kab. Purworejo  2381 14935 62,73 
28 Kab. Banyumas  2683 14220 53,00 
29 Kab. Pekalongan  1936 8558 44,20 
30 Kota Semarang  626 1566 25,02 
31 Kota Salatiga  196 514 26,23 
32 Kota Pekalongan  0 0 0 
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No Kabupaten/Kota Area (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (Ku/Ha) 
33 Kota Tegal  0 0 0 
34 Kota Magelang  0 0 0 
35 Kota Surakarta  0 0 0 

  Sumber : BPS Jawa Tengah Dalam Angka (148)  

Adanya modernisasi pertanian dan pengetahuan tentang pengolahan lahan dan 

perawatan jagung yang baik, bukan tidak mungkin kualitas jagung yang dihasilkan dari 

daerah grobogan memiliki kualitas yang baik. Pengetahuan bagaimana mengolah tanah 

sebelum masa tanam hingga siap ditanami jagung, pengetahuan tentang bagaimana 

memilih benih yang tepat untuk jenis tanah dan daerah yang berbeda-beda. Perawatan 

jagung dari mulai tanam hingga panen, termasuk pemupukan, pemberantasan hama jagung, 

dan pengairan akan dapat meningkatkan kualitas jagung.  

 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris jangan sampai  terabaikan akibat 

modernisasi yang berjalan sangat ccepat dan adanya perkembangan Iptek. Upaya 

peningkatan kualitas pertanian di Indonesia perlu adanya perhatian lebih, baik dari 

pemerintah ataupun swasta. Peran serta pemerintah dan segenap stakeholder sangatlah 

diperlukan guna mendukung pertumbuhan pertanian di Indonesia. Adanya perkembangan 

Iptek justru menguntungkan bagi sector pertanian yang selama ini seolah-olah terabaikan. 

Banyak dari paetani Indonesia masih menggunakan cara-cara konfensional dalam 

mengelola pertanian. Belum banyak petani yang mengerti akan perkembanganilmu dan 

teknologi  pendukung pertanian. Sebagai contoh kecil adalah penentuan musim tanam, 

petani masih mengandalkan perhitungan turun temurun yang berdasarkan pada bulan untuk 

menentukan kapan mereka harus memulai tanam. Padahal kenyataanya telah terjadi 

pergeseran musim yang mengakibatkan waktu musim penghujan bergeser. Belum lagi 

penangan saat masa tanam tengah berlangsung. Beragamnya varietas tanaman baru 

memungkinkan munculnya jenis hama/penyakit baru.  

Peran serta pemerintah disini dapat berupa pemberian modal kepada para petani atau 

menjaga kesetabilan harga jagung akan membantu perkembangan pertanian indonesia. 

Adanya edukasi kepada para petani juga sangatlah diperlukan, pelatihan-pelatihan nyata 

yang bertujuan meningkatkan SDM para petani. Pelatihan pengolahan tanah, perawatan 

tanaman, penanggulangan hama, penanganan pasca panen dan lain-lain. 
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Khusus untuk penanganan pasca panen ini yang perlu mendapat sorotan lebih. 

Kebanyakan para petani tradisional kurang memperhaikan penanganan hasil jagung pasca 

panen. Mereka hanya melakukan pemanenan kemudian menggiling (pipil) jika 

memungkinkan dilakukan penjemuran terlebih dahulu tapi bila tidak biasanya langsung 

dijual langsung kepedagang. Hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi kualitas jagung. Apabila jagung langsung dijual maka harganyapun akan 

jatuh, begitu pula jika disimpan terlalu lama.  

Banyak dari para petani tidak mengerti akan hal ini, mereka rata-rata hanya 

melakukan pemipilan, dan pengeringan berapa hari saja jagung dipanaskan diterik 

matahari tanpa memperhatiakan factor-faktor yang dapat merusak kualitas jagung. Tempat 

penyimpanan yang tidak sesuai juga dapat menurunkan kualitas jagung apalagi 

pnyimpanan setelah penjemuran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penanganan pasca panen jagung. Ketidaktahuan petani mengenai penangan pasca panen 

jagung inilah yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis dari hasil panen petani jagung 

di Desa Suru Kecamatan Gemolong, Kabupaten Grobogan. Ada dua faktor utama 

penanganan pasca panen yang menyebabkan penurunan kualitas jagung hasil panen warga 

yaitu kadar air dan penyimpanan jagung. 

1. Kadar air  

Kadar air meruakan presentasi dari kandungan air yang ada dala suatu benda 

yang dilihat dari pengukuran berat basah atau berat kering. Kadar air dalam jagung 

erat kaitanya dengan kemampuan bertahan dari hama, kerusakan biji akibat suhu ruang 

penyimpanan. Kadar air merupakan fakor penting bagi biji jagung dalam 

mempertahankan visibilitasnya, untuk itu deperlukan adanaya pengeringan jagung 

setelah dipanen. Pengeringan disini fungsinya tidak lain adalah untuk mengurangi 

kadar air yang terkandung dalam jagung. Kadar air menununjukkan tingkat kekeringan 

dan mempunyai aspek terhadap daya simpan serta mutu hasil proses selanjutnya 

(Souhoka, 1983) 

Berkurangnya kadar air dapat menjaga kualitas dari jagung. Jagung yang masih 

memiliki kadar air tinggi akan lebih rentan terkena penyakit (jamur) sehingga jagung 

akan rusak dan mengurangi nilai ekonomisnya. Jagung dapat dikatakan memiliki 

kualitas yang baik jika kadar airnya dikisaran 12%-15%. Menurut Suprapto (1982) 

dalam jurnal Agroforesti Volum II No 1 Maret 2007 yang ditulis oleh Ariance Y. 
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Kastanja menyatakan bahwa tingkat kadar air yang aman untuk menyimpan jagung 

pipilan adalah 13%.  

Upaya pengurangan kadar air dalam jagung dapat dilakukan dengan 2 cara, cara 

konvensional dan cara modern. Cara konvensional dengan memanfaatkan panas 

matahari. Pemanfaatan sinar matahari bisa dilakukan dengan cara penjemuran 

langsung setelah dipipil. Ada juga dengan cara malakukan penjemuran bersama 

dengan bonggolnya tanpa dipipil terlebih dahulu. Pengeringan dengan membiarkan 

jagung tetap berada dipohon dan tertutup kulitnya (klobot). Cara konvensional ini 

memiliki resiko yang cukup besar apabila intensitas hujan yang tinggi maka peroses 

pengeringan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Ada pula dengan cara pengesapan 

dengan jarak tertentu dari sumber panas, namun cara pengasapan hampir tidak pernah 

dilakukan. 

Cara modern dengan menggunakan mesin pengering jagung. Adanya mesin 

pengering ini memudahkan petani untuk menjaga kualitas hasil panen jagung mereka 

karena tidak tergantung pada cuaca. Sehingga jagung yang telah dipanen dapat 

langsung dikeringkan. Memang untuk mesin pengering ini tidak setiap petani 

memilikinya karan harganya yang mahal. peran pemerintah disini sangat diharapkan 

melihat efektifitas alat ini akan sangat berguna bagi petani. 

2. Penyimpanan  

Penanganan pasca panen tidak terbatas pada pengeringan jagung, tapi juga 

penyimpanan sebelum dan setelah penjemuran. Penurunan kualitas bahan pangan 

dibedakan menjadi 2 jenis, penyusutan kualitatif dan penyusutan kuantitatif. 

Penyusutan kualitatif adalah penyusutan yang terjadi akibat hilangnya unsur hara 

(gizi), perubahan bentuk fisik, dan akibat perubahan-perubahan factor biologi. 

Penyusutan kuantitatif merupakan berkurangnya bobot jagung kakibat kesalahan 

dalam penanganan pasca panen yang tidak tepat. 

Tingkat kerusakan jagung tergantung pada suhu ruangan, kelembaban dan 

wadah yang digunakan. Mengutip dari Jurnal yang ditulis oleh Ariance Y. Kastanja, 

kerusakan dapat berupa rusak fisik yang disebabkan oleh serangan hama dan jamur 

sehingga terjadi penurunan nilai pangan dan terkontaminasi, rusak kimiawi disebabkan 

oleh penurunan kadar karbohidrat protein dan lemak karena proses metabolisme dan 

mikroba (Kartasapoetra, 1987). 
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Hasil panen jagung yang disimpan pada ruangan yang lembab akan merangsang 

tumbuhnya hama jagung, sebaiknya penyimpanan dibiarkan berada ditempat terbuka. 

Untuk menghindari perkembangan bakteri temperature ruangan harus diperhatikan. 

Menurut Ariance Y. Kastanja dalam Jurnal Agroforestri Volume II menyatakan 

temperature minimum adalah temperature terendah, dimana hama produk pertanian 

dalam simpanan dapat hidup. Sedangkan temperatur maksimum adalah suhu udara 

tertinggi dimana hama produk pertanian dalam simpanan masih dapat hidup. Biasanya 

batas antara temperatur minimum dan temperature maksimum yaitu antara 5°C sampai 

45°C , sedangkan temperatur optimumnya berkisar antara 25°C sampai 30°C.  

Jagung yang masih disimpan dalam karung setelah panen akan membuat jagung 

menjadi lembab karna tidak ada sirkulasi udara yang cukup bebas didalam karung. 

Meskipun sudah dikeringkan, sebaiknya jagung tidak langsung dimasukan kedalam 

karung. Hal ini dimaksutkan agar jagung dapat melakukan penguapan setelah berada 

diterik matahari. Memasukkan jagung langsung ke dalam karung beresiko 

menumbuhkan bakteri pembusuk yang diakibatkan kelembapan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk peneliatian ini dengan menggunakan metode dan 

deskriptif analitis, yaitu sebuah metode gabungan dari metode deskriptif dengan metode 

analitis. Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang lebih memfokuskan diri pada 

pemecahan masalah yang masih aktual. Metode analitis merupakan metode penelitian yang 

dilakuakan dengan cara melakukan penyusuan data, dijelaskan kemudian dianalisis. Serta 

dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, yaitu merujuk pada hasil peneliaan 

terdahulu tentang hal-hal yang mengurangi kualitas jagung. 

Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode survey, yaitu metode bantuan 

responden yang menggunakan bantuan kuisioner sebagai alat pengumpul data. Dengan 

kuesioner ini akan diperoleh fakta-fakta dan keterangan secara faktual terkait tujuan 

penelitian berupa kebenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang 

berlangsung (Singarimbun dan Effendi, 1995).  

 

Prosedur penelitian 

1. Penelitian  
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Penelitian pendahuluan dilakuakan untuk mengetahui perilaku petani dalam 

menangani jagung setelah pasca panen. Cara petani memanen jagung dan melakukan 

pengeringanya. Mengamati media penyimpanan yang digunakan petani termasuk 

bagaimana penyimpanan yang dilakukan. Melakukan pengamatan tentang ruang 

penyimpanan yang digunakan para petani, tingkat kelembapan, dan suhu ruangan. 

2. Penelitian Utama 

Melakukan analisa langusng tentang bagaimana petani melakukan pemanenan 

jagung. Melakukan pendataan dan pengelompokan petani mana saja yang sudah 

mengetahui dan belum mengetahui pengelolaan pasca panen yang baik. Menganalisa 

apakah tempat penyimpanan sudah sesuai dengan melakukan pengujian suhu ruangan. 

Melakukan pengujian kadar air rata-rata hasil penen jagung petani. Melakukan 

pendampingan dan pelatihan kepada petani dalam mengelola jagung. Petani 

mengetahui apa saja yang menyebabkan penurunan kualitas jagung sehingga harganya 

dapat dipertahankan. Membantu petani untuk membuat tempat penyimpanan yang 

tepat, pengaturan sirkulasi udara agar suhu ruangan dapat tercapai.  

 

KESIMPULSN 

Kualitas dari biji jagung yang baik adalah jagung yang memiliki kadar air berada 

dibawah 13%. Jagung yang memiliki kandungan kadar air yang barada diatas 15% lebih 

beresiko terkena penyakit ataupun mengalami kerusakan baik fisik maupun genetik. 

Pemilihan tempat penyimpanan yang tepat akan menjaga kualitas jagung. Suhu ruangan 

dan tingkat kelembaban yang tepat akan meminimalisir tumbuhnya penyakit pada jagung 

walaupun telah dikeringkan. Menjaga kualitas jagung dengan menurunkan kadar air dan 

menyimpanya pada tempat yang sesuai akan meningkatkan nilai ekonomis jagung kering 

hasil panen petani jagung. 
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ABSTRAK 

Koperasi dalam perekonomian Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta masyarakat dengan cara membangun dan mengembangkan 

potensi ekonomi mereka.Koperasi dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi, sosial dan budaya, untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk berprakarsa dan 

membantu meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan teknis para anggotanya. Wujud nyata dari 

ekonomi kerakyatan adalah bentuk usaha yang berskalamikro, kecil dan menengah (UMKM) yang 

kebanyakan dilakukan oleh rakyat atau masyarakat. UMKM sebagai bagian integral perekonomian nasional 

yang mempunyai potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi 

tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat.  

Padurenan adalah nama desa di kecamatan Gebog, Kudus, Jawa Tengah, yang dalam hal ini 

mendapat predikat desa produktif dari pemerintah kota setempat. UMKM yang ada di Desa Padurenan 

mampu memperbaiki perekonomian di wilayah setempat dengan mengembangkan usaha bordir dan 

konveksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah apakah koperasi bisa berperan dalam mengembangkan UMKM, 

serta bagaimana realitasnya kegiatan yang dilakukan koperasi sehingga mampu berperan dalam 

mengembangkan UMKM khususnya pada UMKM border dan konveksi. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa pengembangan UMKM bordir dan konveksi bisa dikembangkan dengan mengikuti even pameran 

berskala nasional dan pemasaran online, menyediakan akses informasi pasar dengan menyediakan bahan-

bahan pendukung kebutuhan usaha bordir dan koperasi di toko koperasi, menciptakan produk bordir dan 

konveksi yang inovatif, serta optimalisasi penggunaan mesin dengan menyediakan jasa bordir menggunakan 

mesin canggih di koperasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. 

Kata kunci : koperasi, UMKM, produktivitas. 

ABSTRACT 

Cooperatives in the economy of Indonesia is an institution that plays a role in improving 

economic and social welfare of members and the community by building and developing their 

economic potential. Cooperative is seen as an important instrument to improve the economic, social 

and cultural, to arouse people's initiative and help improve public knowledge and technical skills of 

its members. Concrete manifestation of the people's economy is a form of business that micro, 

small and medium enterprises (MSME) are mostly carried out by people or society. MSME as an 

integral part of the national economy has a great potential in moving economic activities as well as 

a pedestal source of income in most communities. 
Padurenan is the name of the village in the district Gebog, Kudus, Central Java, which in this case 

productive village received the title of a local municipality. MSME s in the village Padurenan able to 

improve the economy in the local area by developing embroidery business and convection. 

The purpose of this study is whether the cooperative could be instrumental in developing MSME, 

as well as how the reality of cooperative activities undertaken so as to play a role in developing the MSME, 

especially in theMSME border and convection. The conclusion from this study that the development of 

MSME embroidery and convection can be developed by following the event exhibitions nationwide and 

online marketing, providing access to market information by providing support materials needs embroidery 

business and cooperatives in cooperative store, creating embroidery products and convection innovative, as 

well as optimizing the use of the machine by providing embroidery services using advanced machine in 

cooperatives so as to improve productivity and business efficiency. 

Keywords: cooperatives, MSME, productivity. 
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PENDAHULUAN 

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. 

Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi 

indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.  

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan 

kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada 

umumnya. Koperasi dalam perekonomian Indonesia diharapkan dapat berperan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta masyarakat dengan cara 

membangun dan mengembangkan potensi ekonomi mereka. 

Menurut Internasional Cooperative Alliance (ICA) buku The Cooperative 

Principleskarangan P.E. Weraman memberikan definisi koperasi sebagai berikut : 

Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum,yang bertujuan untuk perbaikan 

sosialekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan 

berusaha bersamasaling membantu antara yang satu denan yang lainnya dengan cara 

membatasi keuntungan usahatersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. 

Koperasi dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi, sosial dan budaya, untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk 

berprakarsa dan membantu meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan teknis 

para anggotanya. Koperasi dipandang sebagai badan usaha yang paling baik untuk 

mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.Wujud nyata dari ekonomi 

kerakyatan adalah bentuk usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang 

kebanyakan dilakukan oleh rakyat atau masyarakat. UMKM sebagai bagian integral 

perekonomian nasional yang mempunyai potensi yang besar dalam menggerakkan 

kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian 

besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Sektor Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM)ini mampu menyerap tenaga kerjacukup besar dan memberi 

peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih 

cenderung menggunakan modal besar.  
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Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu 

bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, 

UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, 

Sumber Daya Manusiayang rendah, dan minimnyapenguasaan ilmu pengetahuan 

sertateknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah 

keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaanvisi dan misi yang 

belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu 

menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri yaitu  merupakan usaha milik keluarga, 

menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan, 

dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. 

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah 

kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar (Ishak, 2005). Hal tersebut menjadi 

kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses 

informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di 

tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak 

dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga 

perkembangannyamengalami stagnasi. 

Berdasarkan kondisi yang dihadapi UMKM tersebut, maka sangat diperlukan adanya 

Pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM menjadi suatu hal yang penting dan 

krusial untuk dilakukan, agar UMKM mampu menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta 

berkembang dan menjadi usaha besar. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan, Pengembangan UMKM pada hakekatnya 

merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, swasta, badan usaha asosiasi bisnis dan 

masyarakatuntuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, 

pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

kemampuan dan daya saing Usaha.Budiarto,dkk (2015) mengungkapkan, Apabila 

dipetakan secara umum problema yang dihadapi UMKM maka dapat dicarikan solusi 

dengan melakukan pengembangan UMKM pada beberapa aspek yaitu : (1) Aspek Pasar, 

(2) Aspek Teknologi dan inovasi, (3) Aspek Permodalan, dan (4) Aspek Manajemen. 
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Kota Kudus selain terkenal sebagai kota kretek, juga terkenal dengan kota industri. Hal 

ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM yang ada. Menurut data yang ada, di kota tersebut 

tercatat sebanyak hampir 12 ribuan UMKM pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan 

terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sejumlah UMKM di kudus bergabung dalam 

sebuah klaster bisnis tertentu yang sudah tentu lokasinya saling berdekatan dan biasanya 

memiliki hubungan kerja sama antar UMKM yang ada. Salah satu lokasi klaster UMKM di 

Kudus adalah yang terletak di Desa Padurenan. 

Padurenan adalah nama desa di kecamatan Gebog, Kudus, Jawa Tengah, yang dalam hal 

ini mendapat predikat desa produktif dari pemerintah kota setempat. UMKM yang ada di Desa 

Padurenan mampu memperbaiki perekonomian di wilayah setempat dengan mengembangkan 

usaha mayoritas yakni cluster bordir dan konveksi. Dengan adanya cluster bordir dan 

konveksi yang di kembangkan oleh masyarakat padurenan, angka pengangguran dan 

kemiskinan di desa ini terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya 

anggota masyarakat yang bekerja sebagai karyawan cluster bordir dan konveksi sementara 

sebagian yang lain memilih profesi sebagai buruh pabrik rokok. Desa Padurenan merupakan 

desa penghasil bordir dan konveksi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kudus. 

Klaster usahabordir dan konveksi telah ada di Desa Padurenan sejak 2008 tahun yang 

lalu dan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk tidak ketinggalan adalah 

perhatian dari pemerintah Kabupaten Kudus. Bank Indonesia juga ikut andil memberikan 

bantuan pendanaan. Dengan melihat keberhasilan cluster bisnis dan konveksi yang ada di 

Desa Padurenan, banyak peneliti tertarik untuk mengadakan riset dan kajian ilmiah lainnya. 

Hal ini juga dimotivasi dengan kondisi usaha bordir dan konveksi di Desa Padurenan yang 

masih eksis sampai saat ini.Berdasarkan uraian tersebut, sebenarnya yang perlu diketahui 

adalah terkait peran koperasi yaitu apakah koperasi bisa berperan dalam mengembangkan 

UMKM, serta bagaimana realitasnya kegiatan yang dilakukan koperasi sehingga mampu 

berperan dalam mengembangkan UMKM khususnya pada UMKM border dan konveksi.  

 

PEMBAHASAN 

1. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang kegiatan usahanya menyimpan dan memberi pinjaman disebut 

Koperasi Simpan Pinjam. Adanya beberapa pengertian koperasi simpan pinjam menurut 
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Burhanuddin (2010:14) “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna 

memberikan kesempatan kepadapara anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar 

kebaikan. Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjalankan fungsi yang hampir 

sama dengan bank, yaitu menjalankan penggalian dana masyarakat dan menyalurkan 

kembali dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakan 

adalah bahwa koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang 

sama. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang/badan sebagai pemegang saham, 

pengendalian dana dari masyarakat luas, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun 

kepada masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.  

Pada setiap koperasi mempunyai simpanan-simpanan yang dijadikan sebagai 

ekuitas pada koperasi tersebut yang salah satunya dari simpanan anggota. Jenis-jenis 

simpanan pada koperasi antara lain simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 

sukarela. 

Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi selama ini menguntungkan 

bagi kedua belah pihak yaitu antara koperasi dan anggotanya. Semua kegiatan awalnya 

dari simpan dulu baru pinjam akan terus mengalir dalam proses ini mampu memuaskan 

anggota. Selama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat memuaskan kebutuhan maka 

anggota tingkat parsitipasi mereka akan tetap tinggi. Setidaknya, manfaat keunggulan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) minimal sama dengan diberikan pesaing non koperasi.  

2. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada 

setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai 

dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung 
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maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan ataucabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atauhasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.  

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki 

jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis 

ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah 

diatur dalam payung hukum. Beberapa lembaga atau instansi yang bahkan memberikan 

definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat 

Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 

1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.  

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha 

Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 

penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah 

(UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan 

bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas 

tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 - 

19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga 

kerja 20 - 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan 

atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset 

per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 
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600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha 

(Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri  rumah tangga, petani, 

peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa.  

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK) menurut UU Nomor 20 Tahun 

2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha. 

Tabel 1. Kriteria UMKM 

No Usaha 
Kriteria 

Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks. 300 juta 

2 Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 milyar 

3 Usaha Menengah >500 juta – 10 milyar >2,5 milyar – 50 milyar 
   Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012 

3. Peran KSP/USP Dalam Mengembangkan UMKM 

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, 

sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan 

dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat dicapai apabila 

didukung oleh adanya perundangan/aturan/kebijakan yang memadai dan komitmen yang 

kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan 

USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih 

bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem 

pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya 

dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh 

anggotanya(Sulaeman, 2004). 

Pemberdayaan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem 

keuangan nasional, bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, dapadilakukan dengan 

memperluas akses usaha kecil dan mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan 

yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal,tetapi juga dari lembaga 

keuangan mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan 

kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi 

alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum 

memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu KSP dan USP seharusnya 

memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk menyediaan 
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permodalan bagi UMKM. Lembaga keuangan formal non bank amat diperlukan dalam 

mendukung percepatan pemberdayaan UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan 

pedesaan dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. 

Keberadaan sebagian besar UMKM yang tersebar di seluruh tanah air tetap saja 

tidak akan terjangkau oleh layanan perbankan yang masih terbatas. Ujung-ujungnya, 

UMKM akan tetap lari ke LKM formal maupun informal. Oleh karena itu perlu dicarikan 

terobosan untuk memberdayakan LKM di luar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat 

mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah. Lembaga keuangan mikro yang 

paling tepat untuk diberdayakan adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam).  

4. Peran KSP/USP Dalam Mengembangkan UMKM Bordir dan Konveksi 

Kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian (Permenperin) Nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan 

Efektivitas Pengembangan UKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) 

berbasis Koperasi. Permenperin tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden 

No.6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan 

Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menggali dan 

mempromosikan produk inovatif dan kreatif berbasis sumber daya lokal, yang bersifat 

unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan, memiliki citra dan daya saing 

Salah satu produk unggulan program OVOP yaitu Produk Bordir. Bordir 

merupakan rangkaian motif yang dibentuk dari benang dalam berbagai variasi warna yang 

dituangkan dalam media kain atau lainya. Pembuatan bordir dapat dilakukan 

menggunakan mesin bordir manual maupun mesin bordir otomatis yang dijalankan dengan 

program komputer. Produk Bordir pada tahun 2011 dikembangkan menjadi komoditas 

unggulan di Jawa Barat yakni di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dikembangkan pula 

menjadi produk unggulan di Jawa Tengah yakni di Kabupaten Kudus. Kedua daerah 

tersebut terkenal di pasar domestik maupun internasional sebagai penghasil bordir dengan 

kualitas tinggi. 

 

KESIMPULAN 

Koperasi simpan pinjam dapat mengembangkan UMKM bordir dan konveksi yaitu 

dengan mengikuti even pameran berskala nasional dan pemasaran online dengan website jual 
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beli. Kegiatan pengembangan lainnya yaitu dengan menyediakan akses informasi pasar 

dengan menyediakan bahan-bahan pendukung kebutuhan usaha bordir dan koperasi di toko 

koperasi, serta menciptakan produk bordir dan konveksi yang inovatif. Selain itu untuk 

mengembangkan UMKM juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan demontrasi 

penggunaan teknologi bordir dengan mesin bordir komputer canggih, desain motif bordir 

dengan program komputer, serta penggunaan teknologi internet dan sosial media untuk 

kegiatan pemasaran online. Serta optimalisasi penggunaan mesin dengan menyediakan jasa 

bordir menggunakan mesin canggih di koperasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi usaha.  
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                                         ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Citra Merek dan Persepsi harga terhadap 
Kepuasan Konsumen dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan Air Minum Airogyn di Kabupaten Demak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel sebanyak 130 orang. Rancangan 
analisis data penelitian ini untuk menganalisis; Deskripsi Responden, Deskripsi Variabel, Uji Instrumen 
(Validitas dan Reliabilitas), Uji Hipotesis (Koefisien Determinasi, Uji F, Uji t, Uji Efek Mediasi)   

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan citra merek dan persepsi harga 
terhadap kepuasan konsumen. Kemudian ada pengaruh secara signifikan citra merek dan persepsi harga terhadap 
loyalitas pelanggan, Terdapat pengaruh yang signifikan variabel citra merek, persepsi harga, kepuasan konsumen 
secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan, Hasil mediasi pertama menunjukkan bahwa citra merek lebih 
efektif berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas pelanggan. Dalam uji efek mediasi kedua, menunjukkan 
bahwa kepuasan konsumen bermediasi penuh/mediasi sempurna pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan. 
Kata kunci : Citra Merek, Persepsi Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Pelanggan.  
 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the Effect of Brand Image and Perception of the Price Consumer 

Satisfaction and Impact on Customer Loyalty (Studies on Drinking Water Consumer Airogyn in Demak  
This study uses a quantitative approach, with a population of Drinking Water Consumers Airogyn in 

Demak, Determination of the amount of the sample using purposive sampling method taken as many as 130 
people. The design of the data analysis of this study to analyze; Description of Respondents, Variable 
Descriptions, Test Instruments (Validity and Reliability), Hypothesis Testing (coefficient of determination, F test, 
t test, Test Mediation effect) 

Research shows that there is no significant influence brand image and perception haraga on consumer 
satisfaction, There is a significant influence variables brand image, perception of price, consumer satisfaction 
together on customer loyalty. The first mediation results show that the direct effect of higher than the indirect 
effect, means that the influence of brand image more effectively direct impact on customer loyalty. In the second 
test the mediating effect, suggesting that the perception of the price effect on customer loyalty through customer 
satisfaction. In this case the customer satisfaction the full mediation / mediation perfect influence price 
perceptions on customer loyalty. 
Keywords:  Brand Image, Perceived Price, Customer Satisfaction, Customer Loyalty 

 
 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Sebagian alasan konsumen memilih  suatu merek karena mereka ingin memahami 

diri sendiri dan untuk mengkomunikasikan aspek diri mereka ke orang lain. Citra merek ini 

bisa diukur dengan menanyakan atribut apa dari suatu merek yang merupakan pilihan 
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konsumen dalam satu kategori produk yang me mbedakannya dengan merek lain, mengapa 

atribut-atribut itu penting dan mengapa alasan itu penting bagi konsumen.   

Selain citra merek, persepsi harga juga mempengaruhi seseorang terhadap kepuasan 

konsumen dan loyalitas pelanggan. Menurut  Simamora (2002) persepsi dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dengan mana seorang menyeleksi, mengorganisasikan, 

menginterpretasikan stimuli dalam suatu gambaran yang berarti menyeluruh. Persepsi harga 

merupakan unsur bauran pemasaran yang fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat sesuai 

keadaan. Persepsi juga berpengaruh kuat pada konsumen. Secara umum, persepsi harga adalah 

salah satu pertimbangan penting dalam proses keputusan pembelian, dan kebanyakan 

konsumen mengevaluasi nilai (kombinasi antara harga dan kualitas) dalam keputusan 

pembelian. Penetapan harga oleh penjual akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian 

konsumen, sebab harga yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung membuat 

konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Persepsi konsumen terhadap harga 

dapat mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. Oleh karena itu, setiap 

produsen akan berusaha memberikan persepsi yang baik terhadap produk yang mereka jual. 

Cara terbaik untuk mempertahankan konsumen adalah dengan memberikan tingkat 

kepuasan yang tinggi pada konsumen, maka akan terbangun loyalitas. Loyalitas konsumen 

memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan konsumen berarti 

meningkatkan kinerja dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dua hal yang 

menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mempertahankan loyalitas konsumennya 

adalah, pertama karena semakin mahalnya biaya perolehan konsumen baru dalam iklim 

kompetisi yang sedemikian ketat, kedua bahwa tingkat profitabilitas berbanding lurus dengan 

pertumbuhan hubungan antara perusahaan dan konsumen secara permanen.  

Sebagai pendatang baru di bisnis air minum, tentunya merupakan hal yang sangat 

berat bagi PT. Khosa Abadi Jaya Sentosa dalam mengenalkan Airogyn sebagai air minum 

kesehatan kepada calon konsumen, untuk menyakinkan konsumen akan manfaat Airogyn bagi 

kesehatan tentunya memerlukan perjuangan yang sangat panjang. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap kepuasan konsumen. 

2. Bagaimana pengaruh citra merek, persepsi harga dan loyalitas pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Bagaimana pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap loyalitas konsumen yang 

dimediasi kepuasan konsumen. 

 

LANDASAN TEORI  

Pengertian Citra Merek 

Citra merek adalah kesan keseluruhan terhadap posisi merek ditinjau dari 

persaingannya dengan merek lain yang diketahui konsumen apakah merek tersebut dipandang 

konsumen sebagai merek yang kuat. Sebagian alasan konsumen memilih  suatu merek karena 

mereka ingin memahami diri sendiri dan untuk mengkomunikasikan aspek diri mereka ke 

orang lain. Citra merek ini bisa diukur dengan menanyakan atribut apa dari suatu merek yang 

merupakan pilihan konsumen dalam satu kategori produk yang membedakannya dengan 

merek lain, mengapa atribut-atribut itu penting dan mengapa alasan itu penting bagi 

konsumen. 

Dimensi Citra Merek 

Viot (2007) mengemukakan 4 dimensi citra merek, yaitu: (1) Kepribadian merek 

(brand personality), Merupakan sekumpulan karakteristik manusia yang dihubungkan dengan  

sebuah merek. Product-related attributes, selain berfungsi dalam hal penggunaan juga 

memberikan fungsi simbolik ataupun self-expressive.  Diargumentasikan bahwa penggunaan 

simbolik merek adalah suatu hal yang mungkin, sebab konsumen sering mengilhami merek 

dengan karakteristik kepribadian manusia Kepribadian merek ini meliputi rasa bangga, 

keramahan, kompetensi. (2) Nilai merek (brand value), Bahwa nilai merupakan prinsip dasar 

yang mengatur perilaku merek (brand behavior). Nilai merek meliputi manfaat, sosial, hedonis 

dan etikal, (3) Hubungan merek-konsumen (brand consumer relation), Yaitu merek yang 

dianggap sebagai sesuatu yang aktif, berkontribusi dalam hubungan dua arah antara individu 

dan merek. Hubungan merek-konsumen meliputi dominasi merek, pendidikan dan stimulasi, 

(4) Citra pengguna (User image), Yaitu sekumpulan karakteristik manusia yang dihubungkan 

dengan ciri khas pengguna dari suatu merek. Citra pengguna meliputi pemimpin, orientasi 

sosial, stabiitas emosional dan dinamis. 
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Pengertian Persepsi Harga 

Menurut Campbell pada Cockril dan Goode (2010) menyatakan bahwa persepsi harga 

merupakan faktor psikologis dari berbagai segi yang mempunyai pengaruh yang penting 

dalam reaksi konsumen kepada harga. Karena itulah persepsi harga menjadi alasan mengapa 

seseorang membuat keputusan untuk membeli. Selanjutnya Lee dan Lawson-Body (2011) 

mengemukakan bahwa persepsi harga merupakan penilaian konsumen dan bentuk emosional 

yang terasosiasi mengenai apakah harga yang ditawarkan oleh penjual dan harga yang 

dibandingkan dengan pihak lain masuk diakal, dapat diterima atau dapt dijustifikasi.  

Dimensi Persepsi Harga 

Menurut Lichtenstein yang dikutip oleh Geçti (2014), persepsi harga memiliki enam 

dimensi; Sensitivitas prestise, Asosiasi harga berkualitas, Kesadaran harga, Kesadaran nilai, 

Harga mavenism, Kecenderungan potongan harga.  Dimensi ini dijelaskan sebagai berikut; (1) 

Sensitivitas prestige (prestige sensitivity); adalah sebagai persepsi yang baik atau 

menyenangkan terhadap harga didasarkan oleh perasaan untuk menonjol dan  berstatus 

dimana harga yang tinggi menunjukan status sosial tertentu bagi pembelinya. (2) Asosiasi 

Kualitas Harga (Price-Quality Association); adalah harga yang dipandang mempunyai peran 

positif karena tingkat harga berhubung positif dengan tingkat kualitas produk. Dari pandangan 

psikologi, harga tinggi pembelian produk dapat meningkatkan salah satu sudah merasa tentang 

diri sendiri karena konsumen cenderung untuk menyamakan harga tinggi dengan tinggi 

kualitas. (3) Kesadaran harga (price conciusness); adalah tingkat kepedulian konsumen yang 

lebih memperhatikan pembayaran dengan harga yang rendah. Semakin rendah harga semakin 

dipilih sesuai dengan preferensi terhadap harga rendah. (4) Kesadaran nilai  ( value 

conscionusness); adalah keseluruhan penilaian konsumen terhadap kegunaan suatu produk 

berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan Dengan demikian, 

nilai konsumen dianggap mewakili trade off antara kualitas dan manfaat yang mereka terima 

dalam relatif produk mengorbankan mereka memandang dengan membayar harga, (5) Harga 

Mavenism (Price Mavenism); adalah keingintahuan terhadap informasi dipasar untuk 

disebarluaskan kepada orang lain. mavenism harga merupakan gelar dari mana seorang 

individu merupakan sumber untuk informasi harga untuk berbagai jenis produk dan tempat-

tempat untuk berbelanja untuk harga terendah, memulai diskusi dengan konsumen, dan 
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merespon permintaan dari konsumen untuk informasi harga pasar. (6) Kecenderungan 

potongan harga ( sale proness), (6) adalah sebagai kecenderungan peningkatan respon 

terhadap tawaran pembelian yang diakibatkan oleh bentuk potongan harga karena bentuk 

potongan harga tersebut berpengaruh positif terhadap evaluasi pembelian. potongan harga 

dianggap menguntungkan karena harganya lebih rendah dari harga.  

Pengertian  Kepuasan Konsumen 

Menurut (Oliver, 1980) “Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah  

membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya.” Jadi, tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila 

kinerja di bawah harapan, maka Konsumen akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, 

Konsumen akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, Konsumen akan sangat puas. 

Kotler (1995) mengatakan bahwa tingkat kepuasan merupakan fungsi dan perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan yang diinginkan kalau kinerja yang dirasakan di bawah 

harapan. Maka pelanggan kecewa, sebaliknya kalau kinerja sesuai dengan harapan, maka 

pelanggan puas. Dalam definisinya tentang kepuasan pelanggan, dinyatakan bahwa, 

“Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan dengan 

harapan”  

Dimensi Kepuasan Konsumen 

Sambandam dan Lord (1995) meneliti mengenai kepuasan konsumen yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengalaman pembelian sebelumnya terhadap 

tingkat kepuasan. Dengan adanya pengalaman terhadap pembelian sebelumnya kemungkinan 

hanya sedikit ketidaksesuaian antara harapan dan kinerja serta kemungkinan kecil terhadap 

ketidakpuasan. Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki 

kecenderungan untuk membangun nila-inilai ekspektasi tertentu. Nilai ekspektasi tersebut 

akan memberikan dampak bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap 

kompetitor dari produk yang pernah dirasakannya. Secara langsung penilaian tersebut akan 

mempengaruhi pandangan dan penilaian pelanggan terhadap perusahaan kompetitor. 

Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas secara harfiah diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu 

objek. Mowen dan Minor (1998) menyatakan bahwa loyalitas sebagai kondisi di mana 

konsumen mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek 
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dan bermaksud meneruskan pembeliannya dimasa mendatang. Loyalitas menunjukkan 

kecenderungan konsumen untuk menggunakan suatu merek tertentu dengan tingkat 

konsistensi yang tinggi, berarti loyalitas selalu berkaitan dengan sikap positif konsumen dan 

pembelian aktual. (Mardalis, 2005)   

Dimensi Loyalitas Pelanggan 

Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, merupakan hal penting yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Pelanggan yang tidak loyal akan menginformasikan dua 

kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman buruknya tentang produk atau jasa 

yang dia terima, sedangkan pelanggan yang loyal akan menginformasikan tentang hal-hal 

yang terbaik. Oleh karena itu, pelanggan yang loyal merupakan aset yang berharga. Menurut 

Reichheld dan Sasser, biaya untuk memperoleh seorang pelanggan baru lima kali lipat 

besarnya dari biaya untuk mempertahankan loyalitas seorang pelanggan lama. (Sinaga, 2010) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Variabel dan Sumber Data 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu varibel dependen dan variabel independent, definisi kedua variabel tersebut 

menurut Sugiyono (2001) adalah (1) Variabel Dependen (Dependent Variabel) atau variabel 

tidak bebas, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel 

dependen sering pula disebut juga dengan variabel respon yang dilambangkan dengan Y. 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepuasan konsumen dan loyalitas 

pelanggan. (2) Variabel independen (independent variabel) atau variabel bebas, yaitu variabel 

yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependen (variabel tidak bebas). 

Variabel independen sering disebut preikator yang dilambangkan dengan X. Dalam penelitian 

ini variabel dependennya adalah citra dan persepsi harga.  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan   dalam penelitian ini adalah kuesioner 

(daftar pertanyaan) yang diberikan kepada responden. Daftar pertanyaan diberikan kepada 

responden secara langsung. Kuesioner merupakan alat   ukur yang berupa daftar pertanyaan-

pertanyaan dalam angket dibuat dengan menggunakan skala likert 1-7 untuk mendapatkan 
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data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai, untuk dapat dijawab dengan lebih mudah 

oleh responden yang hanya memberikan tanda pada skala 1-7 yang sudah tersedia, dimana 

skala 1 diartikan “sangat tidak setuju” dan skala 7 diartikan ‘sangat setuju”. 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono  (2006). Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen Air Minum Airogyn yang telah melakukan pembelian. 

Untuk menentukan responden digunakan metode purpossive sampling. Sugiyono 

(2001) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah; orang dewasa, orang yang 

sudah pernah mengkonsumsi Air Minum Airogyn lebih dari 3 (dua) kali.  

Metode Sampling 

Untuk menentukan jumlah sampel yang dapat diperlukan dicari dengan rumus 

(Djarwanto dan Subagyo, 2000) : 

n =  ¼     Z a/2  

                E 

Keterangan 

n =  Sampel  

   =  0,10    Z = 1.96 

n =  ¼     1.96  2 

                0,1 

n =  ¼     19, 6  2        

n =  ¼     384,16  2 

n =  96,04 ( dibulatkan menjadi 100 ) 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka peneliti menambahkan jumlah 

responden menjadi sebanyak 130 responden. 

Rancangan Analisis Data 

Deskripsi Variabel 

Deskripsi ini berisi tentang identitas responden, umur responden, jenis kelamin, dan 

pendidikan responden. 
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Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi 

informasi yang mudah dipahami. Dari data didapatkan  

Koefisien Determinasi (R2 ) 

Koefisien determinasi (R2) dipakai untuk menunjukkan besarnya sumbangan 

variabel X terhadap variabel Y (Simamora, 2004 ).  

Uji – F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel citra merek dan persepsi harga. Jika 

signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Uji -t 

Uji-t dilakukan guna mengetahui tingkat signifikasi secara statistik dari pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan 

adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan jika signifikansi lebih 

dari 0,05 maka hipotesis ditolak.  

Uji Efek Mediasi 

Variabel mediasi secara teoritis dapat mempengaruhi  hubungan kausal antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel ini terletak diantara variabel independen dan 

variabel dependen . Sehingga variabel independen secara tidak langsung mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Variabel 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden wanita merupakan responden 

mayoritas yaitu 63,1% dari total 130 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 

sedangkan responden laki-laki sebanyak 36,9 %. Kemudian responden dengan usia 38-47 

tahun merupakan responden mayoritas yaitu 43,1 % dari total 130 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Usia 28-37 tahun sebanyak 40,8 %, kemudian  Usia 48-57 

tahun sebanyak 8,5 %, serta yang paling sedikit adalah usia 17-27 tahun sebanyak 7,7 %.  

Berdasarkan pendidikan, responden dengan pendidikan  SMA merupakan responden 
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mayoritas yaitu 82,3 % dari total 130 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Pendidikan SMP sebanyak 7,7 %, pendidikan SD sebanyak 3,8 %, sedamgkan Diploma dan S-

1 masing-masing 3,1 %. Berdasarkan penghasilan, responden yang berlangganan air minum 

Airogyn yang berpenghasilan 2 juta sampai dengan 4 juta merupakan mayoritas responden 

sebanyak 91,5 %, sedangkan sisanya 8,5 % adalah responden yang berpenghasilan 4 juta 

sampai dengan 6 juta. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jawaban untuk 

variabel citra merek, persepsi harga, kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan  pada angka 

6, sikap setuju tersebut mengindikasikan bahwa citra merek, persepsi tentang harga air minum 

Airogyn dapat dterima dengan baik di hati konsumen. Artinya konsumen merasa puas dan 

loyal terhadap produk air minum Airogyn. 

Hasil Uji Hipotesis 1 

Semakin tinggi citra merek di benak konsumen,  maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap kepuasan konsumen atau semakin rendah citra merek di benak konsumen,  maka hal 

ini akan ada penurunan terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Semakin tinggi persepsi harga di benak konsumen,  maka hal ini akan ada 

peningkatan terhadap kepuasan konsumen atau semakin rendah persepsi harga di benak 

konsumen,  maka hal ini akan ada penurunan terhadap tingkat kepuasan konsumen.  

Hasil Uji Hipotesis 3 

Semakin tinggi citra merek di benak konsumen,  maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap loyalitas pelanggan atau semakin rendah citra merek di benak konsumen,  maka hal 

ini akan ada penurunan terhadap tingkat loyalitas pelanggan. 

Hasil Uji Hipotesis 4 

Semakin tinggi persepsi harga di benak konsumen,  maka hal ini akan ada 

peningkatan terhadap loyalitas pelanggan atau semakin rendah persepsi harga di benak 

konsumen,  maka hal ini akan ada penurunan terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

Hasil Uji Hipotesis 5 

Semakin tinggi kepuasan yang dirasakan konsumen,  maka hal ini akan ada 

peningkatan terhadap loyalitas pelanggan atau semakin rendah kepuasan yang dirasakan 

konsumen,  maka hal ini akan ada penurunan terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  
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Hasil Uji Mediasi I 

Pengaruh langsung citra merek terhadap loyalitas pelanggan = 0.213. Pengaruh tidak 

langsung melalui kepuasan konsumen (0.202) x (0.983) = 0.198. Total pengaruh  0.213 + 

0.198= 0.411 

 

 

 
  β 2 = 0,202         β5 = 0,983                               
                                                               

                             β 4 = 0.213 
 
                                              
      Gambar 1  Uji Mediasi II 
    

Hasil mediasi menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih tinggi daripada 

pengaruh tidak langsung, artinya pengaruh citra merek lebih efektif berpengaruh secara 

langsung terhadap loyalitas pelanggan.  

Hasil Uji Mediasi II 

Pengaruh langsung persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan = -0.415 Pengaruh 

tidak langsung melalui kepuasan konsumen = (0.729) x (0.983) = 0,716.  Total pengaruh = -

0.415 + (0,716) = 0,301 

  

 

 
  β 2 = 0,729         β5 = 0,983                               
                                                               

                             β 4 = -0.415 
 
                                                                 
     Gambar 2  Uji Mediasi II 
 

Dalam uji efek mediasi ke 2 (dua), persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan konsumen. Dalam hal ini kepuasan konsumen bermediasi 

penuh/sempurna, pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. 

 

 (Y1) 
 

 (X1) 
 

 (Y2) 
 

 (Y1) 
 

 (X1) 
 

 (Y2) 
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KESIMPULAN 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan citra merek terhadap kepuasan konsumen. 

Artinya semakin bagus Citra Merek maka akan semakin meningkatkan Kepuasan 

Konsumen. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan Pesepsi Harga terhadap Kepuasan Konsumen. 

Artinya semakin baik Persepsi Harga di mata konsumen maka akan semakin 

meningkatkan Kepuasan Konsumen. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Artinya semakin bagus Citra Merek maka akan semakin meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan. 

4. Ada pengaruh yang signifikan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Artinya 

semakin baik Persepsi Harga di mata konsumen maka akan semakin meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan. 

5. Hasil mediasi pertama menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih tinggi daripada 

pengaruh tidak langsung, artinya pengaruh citra merek lebih efektif berpengaruh secara 

langsung terhadap loyalitas pelanggan. 

6. Dalam uji efek mediasi kedua, menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen. Dalam hal ini kepuasan konsumen 

bermediasi penuh/mediasi sempurna pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: (1) Implikasi Teoritis; Pengelolaan Citra merek dan persepsi harga 

dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, Untuk menciptakan Kepuasan Konsumen 

dan Loyalitas Pelanggan, Perusahaan harus dapat mengelola Citra merek dan persepsi harga 

dengan tepat atau dengan kata lain Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Pelanggan tidak akan 

tercapai apabila Citra merek dan Persepsi Harga tidak terkelola dengan baik. (2) Implikasi 

Praktis; Untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan melalui citra 

merek, maka upaya pengenalan produk kepada konsumen perlu ditingkatkan. Jika keadaan ini 

tidak diambil langkah-langkah konkrit, maka banyak calon pelanggan potensial yang belum 

terjaring melalui program pemasaran Arogyn akan diambil oleh perusahaan lain. Langkah 

yang dapat dilakukan antara lain: (a) melakukan pencitraan merek Airogyn secara intensif 
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(baik melalui media cetak, elektronik, radio, maupun internet). (b) pembuatan media informasi 

berupa, sekretariat pengaduan produk. Baik secara lesan, tertulis maupun pengaduan lewat 

media. (c) membuat website perusahaan, yang berisi tentang spesifikasi Airogyn. (d) secara 

berkala memberikan stimulus kepada pelanggan melalui pengundian hadiah. Perusahaan 

memang harus lebih aktif dalam menggaet inpu-tinput yang berkualitas, hal ini dalam rangka 

kompetisi. Tentunya strategi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun untuk sebuah 

kemenangan kompetisi, akselerasi peningkatan citra merek  dengan  berbagai macam 

komunikasi ini sesuatu yang layak untuk dilakukan oleh perusahaan produsen Airogyn. Untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan, perusahaan bukan hanya sekedar 

mempengaruhi konsumen agar membeli produknya secara kuantitas, namun  juga harus 

mempertimbangkan pendekatan harga yang sesuai dengan psikologi konsumen, sehingga 

ketika konsumen mengeluarkan nilai uang dalam jumlah tertentu, konsumen akan 

mendapatkan fasilitas harga tertentu sehingga konsumen puas karena membeli Airogyn, 

disamping itu dalam jangka panjang konsumen juga akan menjadi pelanggan yang loyal 

terhadap Airogyn, Hal inilah yang akan memenangkan persaingan di bisnis air minum.  Untuk 

meningkatkan kesetiaan pelanggan Airogyn, perusahaan dapat melakukan tiga tindakan. (a) 

Melalui family program, dimana program ini untuk memberikan penghargaan dan 

memperkuat perilaku pembelian ulang untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Misalnya 

diskon khusus ketika pelanggan membeli Airogyn 10 (sepuluh) kali, atau 10 (sepuluh) kali 

pembelian Airogyn gratis 1 (satu) (b) Pembentukan customer club. Melalui customer club 

perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan sehingga akan lebih 

mengenal dekat siapa pelanggannya, latar belakang, kebutuhan serta keinginan-keinginannya. 

Dari program ini perusahaan akan banyak mendapatkan informasi yang nantinya bermanfaat 

untuk penyusunan data base pelanggan (c) Data base yang baik mengenai pelanggan akan 

sangat memudahkan bagi perusahaan untuk berkomunikasi mengenai program dan kinerja 

perusahaan serta mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan yang 

"tersembunyi" dari para pelanggan.  
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang alasan mengapa manajemen 

memilih metode akuntansi yang mana dengan metode akuntansi yang mereka pilih tersebut akan 
berpengaruh pada profitabilitas yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui metode 
akuntansi apa yang sering manajemen gunakan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu 1) hanya variabel nilai pajak yang dapat berpengaruh 
terhadap profitabilitas, yang dapat diterima secara statistik signifikan (H3). Nilai pajak berpengaruh 
karena manajemen memilih metode akuntansi persediaan rata-rata tertimbang dan metode garis lurus 
untuk metode penyusutannya. Hal ini berarti banyak perusahaan menggunakan metode akuntansi 
persediaan dan metode akuntansi aset tetap sebagai salah satu alternatif untuk penghematan pajak di masa 
yang akan datang. 2) Untuk H1, hipotesis ini tidak diterima karena banyak perusahaan tidak menggunakan 
metode akuntansi persediaan LIFO, namun menggunakan metode akuntansi persediaan rata-rata 
tertimbang dan FIFO. 3) Persediaan dengan metode rata-rata tertimbang (H2) dan aset tetap dengan 
metode garis lurus (H4) tidak secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Saran untuk penelitian ini mungkin dapat dipilih variabel yang dapat menjelaskan riset secara lebih 
jelas, 2) Mungkin untuk riset di masa mendapat dapat menggunakan lebih banyak sampel tidak hanya 
perusahaan manufaktur saja, 3) mungkin untuk riset di masa mendatang dapat menambahkan pajak 
sebagai salah satu variabel independen. Karena beban biaya berdasarkan teori ini dapat mengurangi pajak 
yang mana perusahaan harus membayar ke pemerintah. 
Kata Kunci: metode akuntansi persediaan, metode akutansi aset tetap, rata-rata tertimbang 
 
 

 
ABSTRACTS 

The objective of the research is to know more deep about the reason of why management choosing 
methods of accounting so with that method of accounting that can choosed; they will impact profitability 
that they resulted. Beside that, this research could know the methods of accounting that management 
often used. 

The result of the research concluded that are 1) only the variable of tax value that can impact toward 
profitability, that means with can accepted with statisticaly significant (H3). The tax value influenced 
because they choosed the methods of accounting of weight average stock and methods of accounting of 
straight line methods for the depreciation method of fixed asset. That means more of company used the 
methods of stock and fixed assets to one of alternative for tax shelter for the future. 2) For H1, that is not 
accepted because more of company does not use methods of accounting of stock for LIFO, but used 
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method of accounting of stock for weight average and FIFO, 3) the stock with weight average methods 
(H2) and the fixed assets with straight line methods (H4) does not directly impact toward the profitability. 

The suggestion for this research is maybe can chosed the variable that can explaining this the 
research more clearly, 2) may be for the next research can used more sample not only manufactur 
company, 3) may be for the next research can added tax for one of independent varible. Because interest 
expenses under the theory can reduse tax that company must pay to the government. 
Keyword: methods of accounting of stocks, methods of accounting of fixed assets, weight average 

 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini perekonomian di Indonesia semakin maju dan berkembang.Dahulu 

yang merupakan perusahaan kecil, sekarang telah menjadi perusahaan besar yang 

menjanjikan keuntungan besar dan patut diperhitungkan.Kemampuan seseorang dalam 

mengelola operasional perusahaan dan keuangannya semakin baik.Hal ini terlihat dengan 

semakin baiknya laporan keuangan yang disajikan dan semakin bertambahnya cabang 

perusahaan. 

Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan kinerja mana-

jemen.Laporan keuangan juga bisa dianggap sebagai wakil atau cerminan manajemen 

terhadap suatu kinerja yang telah dilakukan.Oleh karena laporan keuangan merupakan 

kunci yang dibutuhkan oleh semua pihak yang membutuhkannya, maka manajemen 

mempunyai peran seluas-luasnya untuk membuat laporan keuangan sedemikian rupa 

sehingga memenuhi kebutuhan manajemen.Manajemen cenderung memiliki sifat moral 

hazard, yaitu manajemen mempunyai kepentingan tersendiri terhadap perusahaan selain 

kepentingan pemegang saham atau pemilik yang seharusnya didahulukan. 

Pemilihan metoda akuntansi menjadi salah satu faktor kunci mengapa manajemen 

ingin mengotak-atik laporan keuangan.Salah satu tujuannya adalah ingin memperlihatkan 

kepada masyarakat terutama pemegang saham atau calon investor, bahwa perusahaan 

tersebut berpotensi untuk memberikan keuntungan misalnya dividen atau capital 

gain.Selain itu yaitu kreditor, perusahaan ingin kreditor percaya bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai rasio likuiditas dan solvabilitas yang baik, sehingga kreditor mau 

meminjamkan atau memberikan sebagian dananya sebagai utang guna pembiayaan 

investasi atau operasional.Kadang kala akibat perlakuan manajemen tersebut, ada selisih 

antara pemegang saham, kreditor dan manajemen yangkurang baik sehingga menimbulkan 

konflik keagenan. 

Namun sebenarnya apa yang menjadi keinginan manajemen untuk mengotak-atik 

laporan keuangan sehingga sesuai dengan kepentingan manajemen. Bagaimana caranya 

manajemen dapat melakukan hal tersebut dan dengan tujuan apa manajemen 
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melakukannya, sehingga manajemen berupaya untuk memilih-milih metoda akuntansi 

yang digunakan agar sesuai dengan tujuannya. 

Pemilihan metoda akuntansi diperkenankan asal sesuai dengan syarat dan 

kondisinya. Bahkan Undang-undang Perpajakan telah membatasi penggunaan metoda 

akuntansi untuk tujuan pelaporan pajak, sehingga hal ini akan menyempitkan ruang gerak 

manajemen untuk melakukan window dressing. Standar Akuntansi Indonesia 

memperkenankan manajemen memilih dan menggunakan metoda akuntansi sepanjang 

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.Namun juga perlu diperhatikan, bahwa pemilihan 

dan penggunaan metoda akuntansi tersebut perlu diungkap baik sesuai dengan yang 

diwajibkan ataupun sukarela. 

Pemilihan metoda akuntansi ini berimbas pada tingkat profitabilitas yang 

dilaporkan manajemen.Karena memang laporan laba rugi yang menjadi dasar analisis 

profitabilitas ini merupakan cerminan kinerja manajemen suatu periode tertentu, sehingga 

manajemen sangat sensitif menanggapi dan melakukan hal ini. 

Pemilihan metoda akuntansi yang tepat dapat mempengaruhi besar kecilnya laba 

yang dilaporkan oleh manajemen.Pada penelitian yang dilakukan oleh Dopuch dan Pincus 

(1988) menggambarkan bahwa ada berbagai macam properti sistematik angka akuntansi 

perusahaan yang menggunakan metode baik FIFO maupun LIFO.Misalnya saja pemilihan 

metoda akuntansi depresiasi untuk aset tetapnya, antara metoda garis lurus dan dipercepat 

tentu akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang berbeda dan hal ini sangat 

mempengaruhi besar kecilnya laba. Yang menjadi pertanyaan adalah apa faktor-faktor atau 

alasan apa yang mendasari manajemen memilih metoda tersebut. Dugaan peneliti beragam, 

mungkin ingin memeratakan laba (income smoothing) karena tidak ingin memberikan 

kepada masyarakat laba yang berfluktuasi dan ingin memberikan gambaran bahwa 

perushaaan tersebut stabil atau ingin memberikan laba kecil karena menghindari 

pembayaran pajak atas laba yang besar, atau menghindari biaya politik. Selain itu, metoda 

akuntansi apa yang dipilih oleh manajemen untuk mencapai tujuan tersebut diatas. Hal ini 

menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk melihat karakteristik perilaku perusahaan yang 

mempublik pada periode 2009-2013. 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih dalam tentang alasan apa saja 

manajemen memilih metoda akuntansi sehingga dengan metoda akuntansi yang dipilih 

tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan. Selain itu juga dapat diketahui 

metoda akuntansi apa yang sering digunakan oleh manajemen. Sedangkan manfaat 
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penelitian ini adalah mengetahui lebih jauh metoda akuntansi apa yang dipilih manajemen 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Terutama untuk metoda akuntansi 

aset tetapnya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang peranan metode akuntansi 

terhadap tingkat profitabilitasnya.Apa yang menjadi alasan manajemen untuk memilih 

metoda akuntansi tersebut. Berbagai metode akuntansi telah ditetapkan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) namun mungkin berbeda dengan yang ditetapkan oleh 

Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku.Sebaiknya perusahaan harus 

memenuhi paling tidak dua ketetapan tersebut. Namun jika di Undang-undang Perpajakan 

tidak ada ketetapan tersebut, maka perusahaan sebaiknya memenuhi apa yang telah 

menjadi ketetapan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dopuch dan Pincus (1988) menggambarkan 

bahwa ada berbagai macam properti sistematik angka akuntansi perusahaan yang 

menggunakan metode baik FIFO maupun LIFO.Termasuk penilaian properti perusahaan 

ini yaitu untuk angka tahunan yang dilaporkan dan komponennya, yang terkandung dengan 

mengestimasi apakah LIFO (FIFO) perusahaan yang dilaporkan mereka gunakan untuk 

metoda persediaan FIFO (LIFO).Tujuan penelitian Dopuch dan Pincus ini adalah 

memberikan tambahan bukti untuk penjelasan pajak dan bukan pajak atas pilihan metoda 

akuntansi persediaan yang dipilih perusahaan.Mereka menemukan bahwa penjelasan 

bukan pajak lebih menarik (attracted adherents partly) karena bukti empiris yang ada tidak 

seluruhnya konsisten dengan penjelasan pajak atas pilihan FIFO/LIFO metode akuntansi 

persediaannya.Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penjelasan pajak menjadi dasar 

bagi manajer untuk memilih metoda akuntansi persediaan. 

 

Penjelasan Pilihan Metoda Akuntansi Persediaan 

Dopuch dan Pincus (1988) mengatakan bahwa mungkin pemilihan metoda 

akuntansi persediaan yang dilakukan olerh perusahaan karena memberikan nilai sekarang 

yang diharapkan lebih rendah untuk pembayaran pajak di masa yang akan datang. Di 

Amerika Serikat kode pajak tidak memasukkan perusahaan yang menggunakan LIFO 

sebagai tujuan pajak kecuali mereka menggunakan metoda tersebut untuk tujuan pelaporan 

keuangan.Hal itu dikarenakan bahwa perusahaan yang memilih LIFO untuk pelaporan 
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akuntansi mereka terutama karena mereka mengharap menggunakan metoda untuk 

pelaporan pajak daripada perusahaan yang memilih FIFO untuk pelaporan akuntansi 

mereka karena mereka cenderung menggunakan metoda tersebut untuk pelaporan pajak. 

Asumsi dua hal tersebut perusahaan yang memilih metoda mana yang memberikan nilai 

sekarang minimal untuk pembayaran pajak masa depan yang mereka harapkan, biaya 

implementasi bersih, maka kita mengasumsikan bahwa LIFO adalah pilihan pelaporan 

pajak optimal untuk beberapa perusahaan dibandingkan dengan FIFO yang merupakan 

pilihan pelaporan pajak optimal untuk lainnya. Ketidaksamaan argumen tersebut muncul 

karena ada sesuatu yang mereka percaya yaitu bahwa ada penghematan pajak potensial 

dari adopsi LIFO sangat besar penghematannya melebihi biaya implementasinya 

lainnya.Kebanyakan dari perusahaan di US beralih ke LIFO karena motif tersebut.Namun 

ada juga perusahaan yang tetap mempertahankan persediaannya menggunakan dasar 

metoda FIFO dan tidak terlalu memperumitkan tentang penghematan pajak. 

Salah satu mengapa mereka tetap mempertahankan FIFO menurut Dopuch dan 

Pincus (1988) adalah karena mereka takut harga sekuritas mereka akan berpengaruh buruk 

ketika mereka melaporkan laba mereka lebih rendah jika menggunakan LIFO, walaupun 

pergantian FIFO ke LIFO seharusnya mengurangi pembayaran pajak mereka di masa 

depan. Selain itu menurut Dopuch dan Pincus menjelaskan bahwa FIFO dapat melanjutkan 

melaporkan laba dan nilai asset lebih tinggi karena pertimbangan kontrak, namun pada 

prosesnya tetap penghematan pajak potensial (skala) menjadi pertimbangan. 

Beberapa uji tentang pengaruh LIFO terhadap pasar saham dilakukan oleh Sunder 

(1973), yang mengamati perusahaan yang mengganti FIFO ke LIFO memiliki return 

abonormal kumulatif positif pada tahun pergantian tersebut. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Abdel-Khalik dan McKeown (1978), R Brown (1980) dan Ricks (1982) 

yang mereplikasi penelitian Sunder (1973) dan melakukan penyesuaian pada laba yang 

tidak diekspetasi. Hasil mereka menyimpulkan bahwa rata-ratareturn abnormal negatif 

ditemukan pada pergantian ke LIFO. Hasil ini berbeda dengan Sunder. Kemudian Biddle 

dan Lindahl (1982) menemukan hubungan positif antara return abnormal dengan 

penghematan pajak. Namun hasil penelitian Bidle dan Lindahl ini dikritisi oleh Ricks 

(1982) dan sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang seratus persen bisa 

menyelesaikan seluruhnya permasalahan tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dopuch dan Pincus (1988) menjelaskan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian yang telah mereka lakukan pemilihan metoda akuntansi 
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persediaan konsisten dengan penjelasan pajak dan bukan pajak serta informasi ini 

digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Penghematan pajak dengan 

menggunakan metoda LIFO lebih disukai oleh kebanyakan perusahaan di US pada masa 

itu, karena berharap akan mendapatkan keringanan pembayaran pajak di masa yang akan 

datang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ada keterkaitan antara pemilihan metoda 

persediaan dengan penghematan pajak.Namun untuk penjelasan yang bukan pajak, 

memberikan perbedaan antara karakteristik perusahaan terhadap keputusan operasional, 

investasi, keuangan dengan pemilihan metoda akuntansinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metoda 

akuntansi persediaan LIFO lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan 

dasar pertimbangan penghematan pajak daripada FIFO, walaupun mungkin dengan 

menggunakan LIFO tersebut laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi. Sebagian besar 

perusahaan beranggapan bahwa pengurangan pembayaran pajak di masa depan akan lebih 

menguntungkan daripada pelaporan laba tinggi saat ini jika menggunakan metoda 

persediaan FIFO.  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebenarnya menyarankan penggunaan salah 

satu metoda baik FIFO, LIFO, Rata-rata tertimbang atau metoda lainnya yang 

diperbolehkan asalkan dengan cara yang konsisten. Begitu pula aturan perpajakan juga 

menyarankan demikian.Kekonsistenan penggunaan metoda depresiasi menjadi faktor 

penting terhadap keakuratan laba atau laporan keuangan secara keseluruhan. Pada 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui metoda apa saja yang paling sering digunakan oleh 

perusahaan yang go publik tersebut, dan mengapa mereka memilih metoda akuntansi 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis pertama dan kedua yaitu: 

H1: Metoda akuntansi persediaan LIFO lebih memberikan profitabilitas daripada 

metoda akuntansi persediaan lainnya 

H2: Metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang lebih memberikan profitabilitas 

daripada metoda akuntansi FIFO 

H3: Pajak yang dilaporkan lebih rendah jika menggunakan Rata-rata tertimbang 

daripadaFIFO terhadap profitabilitas perusahaan 

Penjelasan Pemilihan Metoda Akuntansi Penyusutan Aset tetap 

Menurut teori yang telah kita ketahui bahwa pada umumnya penyusutan asset tetap 

ada empat metode yaitu garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, dan unit 

produksi.Namun ada juga penyusutan asset tetap dengan metoda akuntansi lain seperti 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS TIDAR 2016 

49 

 

anuitas, sinking fund, revaluasi yang memberikan nilai yang berbeda di laporan keuangan. 

Pada umumnya perusahaan menggunakan garis lurus untuk menyusutkan asset tetapnya. 

Namun ada juga yang menggunakan metoda lain sepanjang penggunaan metoda tersebut 

tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan terutama aturan perpajakan.  

International Accounting Standards (IAS) No. 4 mengkualifikasikan asset untuk 

depresiasi ketika asset yang digunakan lebih dari satu periode akuntansi atau yang dimiliki 

oleh perusahaan untuk produksi dan jasa, dan mempunyai umur manfaat.Sedangkan 

berdasarkan Standard Statement of Accounting Practice (SSAP) depresiasi dipandang 

sebagai pelapis, penggunaan atau kehilangan nilai asset tetap, apakah muncul dari 

penggunaan, usang atau kuno oleh waktu melalui perubahan teknologi dan pasar 

(Lawrence dan Okechukwu, 2013).Lawrence dan Okechukwu menambahkan kerumitan 

akan muncul karena depresiasi dipandang akan menurunkan harga, keburukan fisik, 

alokasi biaya, nilai turun, pada teknik penilaian dan penggantian asset. Intrik dan 

kebingungan akan datang ketika akuntan menggunakan berbagai macam metoda depresiasi 

untuk asset yang sama atau hampir sama pada umur manfaat yang berbeda. Pengaruhnya 

adalah pada laba yang dilaporkan akan lebih rendah atau lebih tinggi atau laba yang 

semestinya diberikan untuk pemegang saham. Oleh karena itu, Lawrence dan Okechukwu 

ini merekomendasikan penggunaan metode akuntansi depresiasi asset tetap harus 

digunakan secara hati-hati dan khusus dengan mempertimbangkan umur manfaat ekonomi 

asset tetap tersebut terutama untuk asset yang berumur pendek. 

Pada penelitian tersebut tidak mempermasalahkan penggunaan metoda akuntansi 

mana yang paling tepat dan paling menguntungkan bagi perusahaan, namun pada 

penelitian ini menganjurkan kepada para akuntan untuk lebih berhati-hati terhadap 

penggunaan metoda akuntansi depresiasi asset tetap terutama untuk asset yang berumur 

pendek. Lawrence dan Okechukwu (2013) menyatakan bahwa penggunaan metoda 

akuntansi sebaiknya konsisten atau tidak boleh berubah-ubah, selain itu juga agar akuntan 

patuh terhadap aturan dan standar yang ditetapkan agar terhindar dari kesalahan penyajian 

laporan keuangan. Pemilihan metoda akuntansi ini lebih bersifat subyektif karena akan 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya laba yang dilaporkan, oleh karena itu sebaiknya 

juga akuntan menghindari window dressing pada laporan keuangan yang akan 

menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak benar dan tidak wajar.  

Pada penelitian ini peneliti ingin menguji apakah perusahaan di Indonesia 

menggunakan metoda akuntansi yang konsisten daripada metoda akuntansi yang berubah-
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ubah untuk tujuan profitabilitas. Oleh karena itu, hipotesis ke empat yang peneliti ajukan 

adalah: 

H4: Pemilihan metoda akuntansi yang konsisten akan memberikan profitabilitas yang 

akurat daripada metoda akuntansi yang berubah-ubah 

 

METODE PENELITIAN 
Model penelitian yang digunakan 

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel 

dependen. Variable independen adalah metoda akuntansi persediaan Rata-rata tertimbang, 

metoda akuntansi depresiasi garis lurus untuk asset tetap dan beban pajak dengan 

menggunakan metoda akuntansi depresiasi garis lurus. Proksi variabel independen untuk 

metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang adalah nilai persediaan dengan metoda 

akuntansi persediaan Rata-rata Tertimbang (PERSEDIAAN), metoda akuntansi depresiasi 

garis lurus untuk asset tetap adalah nilai asset tetap dengan metoda akuntansi penyusutan 

garis lurus (ASETTETAP), dan beban pajak dengan menggunakan metoda akuntansi 

depresiasi garis lurus adalah nilai beban pajak dengan metoda depresiasi asset tetap 

(PAJAK). Sedangkan untuk variabel dependennya adalah profitabilitas perusahaan.Proksi 

dari profitabiltias perusahaan adalah jumlah laba bersih perusahaan (PROFIT).Model 

penelitian berdasarkan hipotesis diatas yang hendak diajukan pada penelitian ini  adalah: 

PROFIT = a + b1PERSEDIAAN + b2PAJAK+ b3ASSETTETAP+  e (1) 

Keterangan: 

PROFIT  :Nilai profitabilitas atau laba bersih 

PERSEDIAAN : Nilai persediaan dengan metoda akuntansi Rata-rata  

Tertimbang 

ASETTETAP : Nilai Aset tetap dengan metoda depresiasi garis lurus 

PAJAK  : Nilai pajak  

Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah menguji hipotesis uji regresi. Variabel dependen 

(Y) untuk penelitian ini adalah profitabilitas, sedangkan variabel independennya adalah 

persediaan metoda rata-rata tertimbang, depresiasi asset tetap metoda garis lurus dan nilai 

pajak dari metoda akuntansi depresiasi garis lurus. 

Pertama-tama yang peneliti lakukan adalah peneliti akan mengklasifikasikan data 

yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan go publik sesuai dengan variabel 
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independen dan variable dependen. Data tersebut kemudian diolah dan dihitung dengan 

memasukkan nilai variabel baik independen dan dependen ke dalam persamaan 

regresi.Sebelum mengujinya ke uji regresi terlebih dahulu data di-screening dengan uji 

asumsi klasik.Uji asumsi klasik meliputi uji multikolenieritas, uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi, uji normalitas dan uji linearitas.Program statistik yang digunakan yaitu SPSS. 

Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi. 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yaitu memasukkan data jumlah nilai persediaan yang 

menggunakan metoda akuntansi rata-rata tertimbang, jumlah nilai asset tetap yang 

menggunakan metoda akuntansi depresiasi garis lurus, jumlah pajak yang dibayar yang 

berkaitan dengan metoda akuntansi garis lurus dan jumlah laba bersih perusahaan.Data-

data tersebut dapat peneliti peroleh di laporan keuangan perusahaan go publicdari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2013 melalui www.idx.co.id. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini menguji pengaruh pemilihan metoda akuntansi persediaan dan 

asset tetap terhadap profitabilitas.Serta peran pajak akibat pengaruh pemilihan metoda 

akuntansi tersebut terhadap profitabilitas.Data ini menggunakan 30 perusahaan yang 

masuk kategori perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bapepam dan 

mempublik.Data-data saham dan laporan keuangannya diperoleh dari www.idx.co.id.Pada 

penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk screening data dan uji regresi untuk 

menguji pengaruh antara variabel independen terhadap dependennya. 

Gambaran perusahaan tentang pemilihan metoda akuntansi 

Metoda akuntansi persediaan 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap penggunaan metoda akuntansi perusahaan 

manufaktur yang gopublik dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Dengan 

pengamatan tersebut mayoritas perusahaan konsisten terhadap penggunaan metoda 

akuntansi persediaan dan asset tetap, hanya 3 perusahaan saja yang tidak konsisten 

terhadap penggunaan metoda akuntansi persediaannya.Artinya dalam jangka waktu 5 tahun 

tersebut ada tiga perusahaan yang berganti metoda akuntansi persediaan.Tiga perusahaan 

yang berganti metoda akuntansi persediaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 Perusahaan yang berganti metoda akuntansi persediaan  
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No N a m a  P e r u s a h a a n R o t a s i  m e t o d a  a k u n t a n s i 
1 P T  A s t r a  I n t e r n a t i o n a l  T b k 2009 – 2011 Rata-rata tertimbang  

2 0 1 2  –  2 0 1 3  F I F O  
2 P T  K a b e l i n d o  M u r n i  T b k 2 0 0 9  –  2 0 1 1  F I F O 

2012 - 2013 Rata-rata tertimbang  
3 P T  K e d a w u n g  S e t i a  I 2009 - 2011 Rata-rata tertimbang  

2 0 1 2  -  2 0 1 3  F I F O  

Mayoritas perusahaan menggunakan metoda persediaan rata-rata tertimbang, 

beberapa menggunakan metoda persediaan FIFO, namun tidak ada yang menggunakan 

metoda persediaan LIFO.Berdasarkan data tersebut, tanpa melalui pengujian, H1 ditolak 

atau tidak dapat diterima, karena tidak ada satupun perusahaan di Indonesia yang 

menggunakan metoda persediaan LIFO.Hal ini terjadi kemungkinan karena kondisi 

ekonomi yang cenderung stabil, sehingga penggunaan metoda akuntansi persediaan LIFO 

tidak memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan. Jumlah perusahaan 

yang menggunakan metoda akuntansi persediaan FIFO berjumlah 8 perusahaan dan 3 

diantaranya tidak konsisten seperti yang telah dijelaskan diatas dan jumlah perusahaan 

yang menggunakan metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang atau rata-rata 

bergerak berjumlah 22 perusahaan. Untuk menguji hipotesis selanjutnya, peneliti 

melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi untuk ketiga hipotesis lainnya. 

Metoda akuntansi depresiasi asset tetap 

Untuk penggunaan metoda akuntansi depresiasi asset tetap, mayoritas perusahaan 

konsisten menggunakan metoda garis lurus selama 5 tahun.Ada beberapa perusahaan yang 

menggunakan metoda akuntansi depresiasi lainnya untuk jenis asset tetap yang berbeda, 

namun mayoritas asetnya tetap menggunakan metoda depresiasi garis lurus. Metoda 

akuntansi depresiasi lainnya yang digunakan perusahaan antara lain: 1) Saldo menurun 

berganda (PT Kimia Farma Tbk), dan 2) Unit produksi (PT Indocement Tunggal Tbk). 

Peneliti akan melakukan pengujian terhadap depresiasi asset tetap ini. Apakah 

pemilihan metoda akuntansi depresiasi garis lurus ini memberikan pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi 

Pada penelitian ini penelitian melakukan uji asumsi klasik dan hasilnya tidak terdapat 

permasalahan asumsi klasik yang berarti. Ada sedikit permasalahan pada uji 

heterokedastisitas, namun tidak dilakukan pengobatan karena rumit dan khawatir hasil 

pengujian ini akan menimbulkan kebiasan.  
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Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen 

dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: 1) 

meminimumkan penyimpangan antara nilai actual dan nilai estimasi variabel dependen 

berdasarkan data yang ada (Tabachnick, 1996 dalam Ghozali, 2005). 

Pada analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen.Variabel dependen diasumsikan random yang berarti 

mempunyai hubungan distribusi probabilistik.Variabel indenpenden diasumsikan memiliki 

nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang).Teknik estimasi variabel dependen 

yang melandasi analisis regresi disebut Ordinary Least Squares (pangkat kuadrat terkecil 

biasa).Inti metoda OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut 

(Ghozali, 2005). 

Berdasarkan tinjauan teoritis tentang regresi tersebut diatas, maka pada penelitian ini 

peneliti ingin menguji dan menganalisis tentang pengaruh pemilihan metoda akuntansi 

terhadap profitabilitasnya.Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai persediaan, 

nilai pajak dan nilai asset tetap.Sedangkan variabel dependennya adalah nilai laba 

rugi/profitabilitas.Dengan menggunakan alat statistik SPSS maka peneliti ingin menguji 

hipotesis yang telah disebutkan di atas yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 2, 3 dan 4 di 

bawah ini. 

Tabel 2 Koefisien determinasi 
M o d e l  S u m m a r y b  

M o d e l R R  S q u a r e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 . 9 4 3 a . 8 8 9 . 8 7 2 . 9 1 4 8 6 2 . 1 3 3 

a .  P r e d i c t o r s :  ( C o n s t a n t ) ,  L o g A s e t t e t a p ,  L o g P a j a k ,  L o g P e r s e d i a a n 

b .  D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  L o g P r o f i t   

Berdasarkan tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R2 adalah 

0,872, hal ini berarti 87,2% variasi Profit dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel 

independen asset tetap, pajak dan persediaan. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-

sebab lain di luar model.Standard error of estimate sebesar 0,91486 ribu dollar. Nilai 

standard error of estimate ini relative kecil kemungkinan model regresi tepat memprediksi 

variabel dependennya.Hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) dapat dilihat pada 

tabel 3 di bawah ini. 
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Tabel 3 Tabel uji signifikansi simultan 
A N O V A b

M o d e l Sum of Squares d f Mean Square F S i g .

1 R e g r e s s i o n 1 3 3 . 7 1 8 3 4 4 . 5 7 3 5 3 . 2 5 5 . 0 0 0 a

R e s i d u a l 1 6 . 7 3 9 2 0 . 8 3 7   

T o t a l 1 5 0 . 4 5 7 2 3    

a.  Pred ic to rs :  (Constan t ) ,  LogAset te tap ,  LogPa jak ,  LogPersed iaan   

b.  Dependent  Var iab le :  LogPro f i t     

Berdasarkan uji anova atau uji F didapat nilai F hitung sebesar 53,224 dengan 

probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi Profitabilitas atau dapat dikatakan bahwa persediaan, pajak 

dan asset tetap secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas. Untuk uji signifikansi 

parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

Ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi variable 

persediaan dan asset tetap tidak signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi 

untuk persediaan sebesar 0,284 dan asset tetap sebesar 0,627 dan keduanya jauh diatas 

0,05. Sedangkan variabel pajak signifikan pada 0,00 karena probabilitas signifikansi pajak 

sebesar 0,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel RU dipengaruhi oleh TE dengan 

persamaan matematis yaitu: 

 (5) 

Berdasarkan rumus di atas dapat dijelaskan yaitu: 

1. Konstanta sebesar -3,014 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap 

konstan, maka rata-rata tingkat utang sebesar 3.014 ribu dollar. 

AsettetapPajakpersediaanofit 096,0749,0303,0014,3Pr +++−=

C o e f f i c i e n t s a

M o d e l 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t S i g . 

Collinearity Statistics

B S t d .  E r r o r B e t a Tolerance V I F

1 ( C o n s t a n t ) - 3 . 0 1 4 3 . 6 6 9  - . 8 2 1 . 4 2 1   

LogPersediaan . 3 0 3 . 2 7 6 . 1 8 1 1 . 1 0 1 . 2 8 4 . 2 0 6 4 . 8 4 7

L o g P a j a k . 7 4 9 . 1 3 9 . 7 2 5 5 . 3 7 4 . 0 0 0 . 3 0 5 3 . 2 7 6

L o g A s e t t e t a p . 0 9 6 . 1 9 4 . 0 7 6 . 4 9 4 . 6 2 7 . 2 3 7 4 . 2 1 8

a.  Dependent  Var iab le:  LogProf i t        
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2. Koefisien regresi persediaan sebesar 0,303 menyatakan bahwa setiap penambahan 

persediaan sebesar 1000 dollar akan meningkatkan tambahan profitabilitas  sebesar 

303 ribu dolar. 

3. Koefisien regresi pajak sebesar 0,749 menyatakan bahwa setiap pengurangan pajak 

sebesar 1000 dollar akan meningkatkan profitabilitas 749 ribu dollar. Namun harus 

diketahui bahwa nilai pajak telah diabsolutkan 

4. Koefisien regresi asset tetap sebesar 0,096 menyatakan bahwa setiap penambahan 

asset tetap sebesar 1000 dollar akan meningkatkan profitabilitas 96 ribu dollar. 

Berdasarkan hasil uji regresi dengan alat statistik SPSS di atas dapat diketahui bahwa 

hanya variable pajak yang berpengaruh terhadap profitabilitas.Sedangkan variabel 

independen lainnya, yaitu persediaan dan asset tetap tidak berpengaruh terhadap 

profitabitas.Berarti hasil hipotesis yang telah diajukan peneliti dapat dilihat pada tabel 5 di 

bawah ini. 

Tabel 5 Hasil uji hipotesis 

Hipotesis P e r n y a t a a n  Diterima /ditolak

H 1 Metoda akuntansi persediaan LIFO lebih memberikan profitabilitas daripada metoda akuntansi persediaan lainnya D i t o l a k 

H 2 Metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang lebih memberikan profitabilitas daripada metoda akuntansi FIFO  D i t o l a k 

H 3 Pajak yang dilaporkan lebih rendah jika menggunakan rata-rata tertimbang daripada FIFO terhadap profitabilitas perusahaan  D i t e r i m a 

H 4 Pemilihan metoda akuntansi yang konsisten akan memberikan profitabilitas yang akurat daripada metoda akuntansi yang berubah-ubah  D i t o l a k 

 

Berdasarkan hasil uji statistik SPSS hipotesis 1 tidak diterima karena menurut sampel 

tidak ada satupun perusahaan yang menggunakan metoda LIFO, mereka memilih untuk 

menggunakan metoda rata-rata tertimbang dan FIFO.Hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 

diterima dan hipotesis 4 ditolak.Hal ini dapat disimpulkan bahwa persediaan, pajak dan 

asset tetap dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.Factor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen dalam pemilihan metoda akuntansi yang dipilih adalah untuk 

menghindari pajak besar.Pajak harus dibayar kepada pemerintah karena kewajiban sebagai 

warga Negara untuk membayar pajak. Metoda akuntansi yang digunakan adalah: 

1. Untuk persediaan, metoda akuntansi rata-rata tertimbang walaupun ada sebagian kecil 

yang menggunakan FIFO.  

2. Untuk asset tetap, sebagian besar perusahaan konsisten menggunakan metoda 

akuntansi penyusutan garis lurus, walau ada untuk asset yang berbeda menggunakan 

metoda unit produksi dan saldo menurun berganda.  



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS TIDAR 2016 
 

56 

 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan yaitu 1) Hanya 

variabel nilai pajak yang berpengaruh terhadap profitabilitas, yang ditandai dengan 

diterimanya dengan signifikan secara statistik (H3).Nilai pajak ini dipengaruhi karena 

dipilihnya metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang dan metoda penyusutan garis 

lurus. Berarti kebanyakan perusahaan menggunakan metode persediaan dan asset tetap 

tersebut di atas sebagai salah satu alternative untuk penghematan pajak atau pengurangan 

pajak di masa yang akan dating, 2) Untuk H1 tidak diterima karena kebanyakan 

perusahaan tidak menggunakan metoda akuntansi persediaan LIFO, namun menggunakan 

metoda akuntansi persediaan rata-rata tertimbang dan FIFO, 3) Persediaan dengan metoda 

rata-rata tertimbang (H2) dan asset tetap dengan metoda garis lurus (H4) tidak secara 

langsung berpengaruh terhadap profitabilitasnya.  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah 1) Ada 

permasalahan heterokedastisitas yang muncul pada model penelitian ini, mungkin 

dikesempatan lainnya dapat diperbaiki model penelitian sehingga tidak ada masalah dalam 

pengujian uji asumsi klasik. Sehingga hasil penelitian ini dapat valid dalam melakukan uji 

regresinya, 2) Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang mempublik sebesar 30 perusahaan, pada kesempatan penelitian yang 

akan datang ada baiknya dilakukan populasi perusahaan manufaktur atau seluruh 

perusahaan yang mempublik dengan mengecualikan perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan, 3) Pada penelitian yang akan datang perlu ditambahkan tentang pajak sebagai 

salah satu variabel independen. Karena beban bunga berdasarkan teorinya dapat 

mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ke pemerintah. 
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ABSTRAK 

Salah satu cara mewujudkan Bimbingan Konseling (BK) yang bermutu adalah mengimplementasikan soft 

skills dalam interaksi layanan BK. Namun kenyataannya masih banyak guru BK yang belum optimal 

mengembangkan dan menerapkan soft skills dalam proses pelayanan BK. Untuk itu perlu dikembangkan model 

pelatihan soft skills berorientasi mutu pelayanan bagi guru BK. Hal ini karena penguasaan kecakapan soft skills akan 

membangun hubungan yang bermakna antara guru BK dan siswa, seperti penampilan, kemampuan berkomunikasi 

lisan, sikap kerja, kemampuan analitis, manajemen diri, dan bentuk kecakapan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai 

adalah mendapatkan solusi terhadap kendala pelatihan agar program peningkatan pelayanan mutu bagi guru BK 

dapat terlaksana dengan baik. Hasil kajian ini menemukan satu solusi yaitu model pengembangan manajemen 

pelatihan soft skills berorientasi mutu pelayanan bagi guru BK. Manajemen pelatihan meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Adapaun model konseptual pelatihan soft skills 

berorientasi mutu pelayanan meliputi: Analisis Pelatihan, Desain Program Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, 

Implementasi Pelatihan,dan Evaluasi Pelatihan 

Kata Kunci : Pelatihan, Soft Skills, Pelayanan Mutu, Guru Bimbingan Konseling 

 

ABTRACT 

 One way of realizing Counseling (BK) quality is implementing soft skills in the service interaction BK. But 

in reality there are many teachers who have not been optimal BK developing and applying soft skills in the service 

process BK. For it is necessary to develop soft skills training model oriented quality of service for teachers BK. This 

is because the soft skills mastery skills will build meaningful relationships between BK teachers and students, such 

as appearance, verbal communication skills, work attitude, analytical ability, self-management, and other skills 

form. The goal is to get a solution to the constraints of training so that the quality of service improvement programs 

for teachers BK can be done well. The results of this study found a solution that is a model of management 

development training soft skills-oriented quality of service for teachers BK. Management training includes planning, 

organizing, implementing, monitoring and evaluation. Adapaun conceptual model of quality-oriented soft skills 

training services include: Analysis Training, Training Program Design, Development, Training, Implementation, 

Training and Evaluation Training 

Keywords: Training, Soft Skills, Service Quality, Master Counseling 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Posisi guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat 

penting. Memiliki posisi strategis untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah yang 

dialaminya, dan berperan memfasilitasi perkembangan potensi yang mereka miliki. Undang-

Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam konteks reformasi 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas pelayanan bimbingan dan konseling sebagai bagian yang 

integratif dalam sistem pendidikan di sekolah, maka guru BK secara fungsional sangat 

menentukan.  

Kemampuan profesional guru BK yang didukung oleh berbagai komponen yang sifatnya 

komprehensif sangat membantu dalam meningkatkan proses pelayanan bimbingan dan 

konseling. John McLeod (2007: 43) menjelaskan bahwa konselor yang terampil adalah yang 

mampu menanggapi kebutuhan kliennya. Salah satu indikator keprimaan adalah terletak pada 

sejauh mana guru BK memiliki soft skills selama melayani siswa.  Penguasaan soft skills akan 

membangun hubungan yang bermakna antara guru BK dan siswa, seperti penampilan, 

kemampuan berkomunikasi lisan, sikap kerja, kemampuan analitis, manajemen diri, dan bentuk 

kecakapan lainnya. Masing-masing orang telah memiliki talenta alami yang berbeda-beda, 

seperti  watak, kepribadian, kemampuan berkomunikasi lisan, kreatifitas, sifat sosial.  

Saat ini kemampuan  soft skills guru BK SMA belum dilakukan secara optimal. Guru BK 

belum sepenuhnya melaksanakan kinerjanya. Secara realita, pelayanan yang diberikan di sekolah 

masih terpaku pada beberapa komponen yang menjadi patokan (hard skills) tanpa harus 

mengembangkan secara fleksibel, dan selama proses pelaksanaan pelayanan BK guru BK belum 

memberdayakan seluruh potensi diri sehingga sebagian besar belum mampu mencapai 

kompetensi individu yang diperlukan untuk keperluan kebutuhan pelayanan BK yakni dapat 

mencapai tugas perkembangan. Demikian pula gagasan inovatif pada semua komponen yang 

mendukung pelaksanaan pelayanan BK di sekolah belum semua dilakukan oleh guru BK ataupun 

sekolah secara lebih rinci, sehingga hasil pelaksanaan pelayanan BK sampai saat ini masih kabur 

atau belum sesuai harapan.  

Oleh karena itu salah satu alternatif untuk menghasilkan pelayanan yang bermutu adalah 

dengan memasukkan soft skills dalam proses pelayanan BK. Pelatihan  soft skills yang 

berorieantasi pada mutu layanan, merupakan alasan untuk kepentingan perbaikan dan 
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pengembangan pelayanan, memenuhi tuntutan akuntabilitas, dan mengakses efektivitas proses 

dan hasil pelayanan BK di SMA.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu mengkaji teori-teori dan hasil 

penelitian yang terkait dengan variabel yang dibahas dalam artikel ini, dengan cara menghimpun 

pustaka dan hasil penelitian yang relevan, menelaah, menganalisis, mensintesis, menilai dan 

menemukan ide dan gagasan baru 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

1. Manajemen Pelatihan 

Manajemen merupakan suatu sistem dan memilik komponen. Menurut Terry 

(1977:4) "Management is a distinc process consisting of planning, organizing, actuating, and 

controlling, performed to determine and accomplish stated obyectives by the use of human 

beings and other resources." (Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri 

dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan,  yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan  

sumber daya manusia (SDM) dan sumber-sumber lain). Manejemen mencakup kegiatan 

untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya 

terbaiknya melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Salah satu bidang garapan manajemen adalah manajemen sumber daya manusia. 

Mondy and Noe (2005) memaparkan bahwa pengembangan SDM merupakan salah satu 

fungsi utama dalam manajemen SDM, antara lain melalui pelatihan. Marwansyah (2010) 

menjelaskan bahwa terdapat sejumlah fungsi manajemen sumber daya manusia yakni 

perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan, kompensasi, keselamatan dan kesehatan 

kerja, hubungan industrial, dan penelitian sumber daya manusia. Pendapat tersebut sejalan 

dengan Noe (2010:5) yang menjelaskan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia 

meliputi aktivitas menganalisis dan merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan sumber 

daya, menarik karyawan yang potensial, memilih karyawan, mengajarkan kepada karyawan 

tentang cara melaksanakan pekerjaan dan mempersiapkan mereka di masa yang akan datang, 
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pemberian penghargaan atau kompensasi, mengevaluasi kinerja karyawan, serta menciptakan 

lingkungan kerja yang positif. 

Pelatihan soft skills guru BK merupakan upaya yang direncanakan untuk 

meningkatkan layanan mutu BK. melalui pelatihan soft skills diharapkan guru BK 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugasnya seperti melakukan analisis kebutuhan siswa, menyususn program Bk, melaksanakan 

program, mengadministrasikan kegiatan layanan dan mengevaluasi program yang telah 

dilaksanakan. 

Penyusunan program pelatihan perlu dipersiapkan secara matang oleh tenaga yang 

berwenang dengan bantuan tenaga ahli dalam bidangnya. Proses perencanaan pelatihan perlu 

mengacu pada pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan. Noe, et al 

(2010) menyajikan enam langkah proses perencanaan pelatihan yaitu; (1) penilaian 

kebutuhan yang meliputi analisis organisasi, analisis individu dan analisis tugas; (2) 

memastikan para karyawan untuk pelatihan dengan melihat sikap-sikap dan motivasinya 

serta keterampilan-keterampilan dasar; (3) menciptakan lingkungan pembelajaran meliputi 

identifikasi tujuan-tujuan pembelajaran dan hasil hasil-hasil pelatihan, materi, praktik, umpan 

balik, pengamatan terhadap orang lain dan mengatur serta mengkoordinasikan program; (4) 

memastikan pergantian pelatihan yaitu strategi manajemen diri dan dukungan dari rekan 

kerja dan manajer; (5) memilih metode-metode pelatihan dan (6) mengevaluasi program 

pelatihan yaitu identifikasi hasil-hasil pelatihan dan perancangan evaluasi serta analisis 

manfaat biaya. Pelatihan akan berhasil dengan baik apabila menggunakan metode yang tepat. 

Metode yang dapat digunakan dalam pelatihan guru yaitu On-The-Job Training yaitu 

pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sesungguhnya dan On-The-Job Training yaitu 

pelatihan yang memberikan kepada individu-indidvidu keahlian dan pengetahuan yang 

mereka butuhkan untuk menunaikan pekerjaan pada waktu yang terpisah dari waktu reguler 

mereka. (Simamora (2006) dan Handoko (2008:110)) 

2. Soft Skills 

Elfindri, dkk (2010: 100) mengatakan bahwa soft skills adalah kecakapan yang 

tidak bisa datang begitu saja, dia dilahirkan karena (a) rintangan yang dilalui oleh seseorang 

dan melihatnya sebagai hal yang positif, (b) rintangan pendidikan formal, semakin tinggi 

pendidikan seseorang semakin kompleks soft skills yang diperoleh, (c) lingkungan yang 
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kondusif, yang memunculkan berbagai jenis soft skills, (d) learning by doing, alias belajar 

sendiri di mana karakter seseorang akan terbentuk. Lebih lanjut dipertegas oleh Elfindri, dkk, 

bahwa yang paling tepat memberikan soft skills adalah dilakukan oleh mereka yang paling 

dekat dengan perkembangan peserta didik yaitu orang tua, guru atau para pakarnya. Soft 

skills mengacu pada sekelompok karakter kepribadian, keterampial sosial, kemampuan 

dengan bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan dan optimisme bahwa orang menandai untuk 

berbagai derajat. Soft skills melengkapi keterampilan hard skills, yang merupakan 

persyaratan teknis pekerjaan. 

Menurut Widhiarso, (2009: 1) soft skills adalah seperangkat kemampuan yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Soft skills memuat 

komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, membangun tim, serta kemampuan lainnya 

yang terkait kapasitas kepribadian individu. Pemenuhan kebutuhan soft skills jadi sesuatu 

yang instan, karena masuknya konsep psikologi membuat penciptaan kebutuhan akan 

kepribadian yang spesifik (sesuai dengan kebutuhan) dengan mudah dipecahkan dengan 

konsep pelatihan. Trainings tentang citra diri, character building, table manner, out bond 

untuk latihan team work, prikomotorik dalam ospek dan bentuk-bentuk pelatihan untuk 

menciptakan karakter tertentu memang sedang populer. 

Berikut adalah beberapa pengertian soft skills yang diberikan oleh beberapa ahli dan 

praktisi antara lain : 

1) Menurut Bancino dan Zevalkink (2010:20) Soft skills dikelompokkan sebagai ciri-ciri 

dari kepribadian tertentu, hubungan sosial, kemampuan berbahasa, kebiasaan pribadi, 

ramah dan optimisme yang menandai orang untuk berbagai derajat. 

2) Menurut Bernd Schulz (2008) soft skills dimaknakan pada cluster ciri kepribadian , 

rahmat sosial , fasilitas dengan bahasa , kebiasaan pribadi , keramahan, dan optimisme 

yang menandai orang untuk berbagai derajat . sebagai kualitas personal, kecakapan 

interpersonal, tantangan personal dari kelompoknya yang meliputi aspek antara lain (a) 

Berpikir kritis dan terstruktur (b) Pemecahan masalah keterampilan (c) Kreativitas (d) 

Kemampuan Teamwork (e) Keterampilan Negosiasi (f) Self-manajemen (g) Manajemen 

waktu  (h) Manajemen Konflik (i) Kesadaran Budaya  (j)  pengetahuan umum  (k)  

Tanggung Jawab  (l)  Etiket dan sopan santun  (m)  Courtesy (n)  Self-esteem  (o)  
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Sosialisasi  (p)  Integritas / Kejujuran  (q)  Empati  (r)  Etos kerja  (s)  Manajemen proyek 

(t)  Manajemen Bisnis. 

Sedangkan pemahaman Inter-personal Skills, merupakan keterampilan pribadi 

dalam kontak sosial dengan seluruh individu, meliputi aspek antara lain: (a) Participates 

as a member of the Team: menjadi anggota tim yang asertif; (b) Teaches others : dapat 

saling memberi pembelajaran di antara anggota tim, (c) Serves Client/ Customers: 

melayani pihak lain secara baik sama pola dan mutunya, (d) Exercise Leadership  

bersama melatih kepemimpinan dalam tim, e) Negotiaties: melatih dan 

mengimplementasikan metode negosiasi, (f) Work with cultural diversity : menyadari 

bekerja sama dalam berbeda kepribadian dan budaya. Apa yang tersebut di atas (personal 

qualities maupun interpersonal skill) adalah pengertian dan pemahaman sentuhan di 

dalam pribadi seseorang yang biasa dinamakan soft skills yang akan menghasilkan 

kebijaksanaan nurani dalam mencapai solusi. Soft skills sebagai bagian dari kecakapan 

hidup yang seharusnya dikuasai oleh guru pembimbing atau konselor sekolah, namun 

sampai sekarang belum banyak diberikan secara jelas. Sedangkan di masyarakat 

kebutuhan soft skills justru menjadi persyaratan utama dibandingkan dengan hard skill.  

3) Menurut Jacqueline Waggoner, Ed.D. ( 2012) soft skills didefinisikan sebagai perilaku 

pribadi dan interpersonal untuk mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia 

(misalnya pelatihan, membangun tim, pengambilan keputusan, inisiatif). Soft skill 

mencakup berbagai keterampilan interpersonal seperti sopan santun, menghormati orang 

lain, etos kerja, kerja sama tim, disiplin diri dan kepercayaan diri, sesuai dengan norma-

norma, kemampuan bahasa, dan perilaku dan keterampilan komunikasi. Keterampilan ini 

terdiri dari sekelompok ciri-ciri kepribadian, rahmat sosial, fasilitas dengan bahasa, 

kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang individu memperoleh saat mereka 

tumbuh dan matang. Soft skill lainnya adalah mendengarkan secara aktif, negosiasi, 

resolusi konflik, pemecahan masalah, refleksi, berpikir kritis, etika, dan keterampilan 

kepemimpinan. Dalam pendidikan guru, soft skill keadilan sosial, kepedulian, tanggung 

jawab, dan keadilan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sikap baik seperti integritas, inisiatif, 

motivasi, etika, kerja sama dalam tim, kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen, 

mendengarkan, tangguh, fleksible, komunikasi lisan, jujur, berargurmen logis dan 
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sebagainya, yang diminta oleh kalangan pemberi kerja adalah atribut soft skills. Atribut-

atribut soft skills sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, tetapi dalam jumlah dan kadar 

yang berbeda-beda. Atribut tersebut dapat berubah jika yang bersangkutan mau 

mengubahnya atau secara disengaja untuk diubah melalui suatu mekanisme yang jelas 

dan terarah.  

3. Pentingnya  Soft Skills 

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan 

bangsa. Oleh karena itu sistim pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus benar-benar 

mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam hal ini adalah memiliki kecakapan untuk menghadapi dan 

menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

alternatif untuk menghasilkan manusia berkualitas adalah dengan memasukkan soft skills 

dalam proses pelayanan BK 

Soft skills sangat penting untuk meningkatkan kompetensi psikososial. Dalam 

pengembangan kurikulum satuan pendidikan perlu memperhatikan keseimbangan antara 

hard skills dan soft skills pada setiap kelas antar mata pelajaran, dan memperhatikan 

kesinambungan hard skills dan soft skills antar kelas. (Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a tahun 2013 Tentang  Implementasi kurikulum  

dalam pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan). 

Berdasarkan uraian diatas maka soft skills perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam 

proses pelayanan BK. Sudah  selayaknya guru BK mengedepankan soft skills dalam 

melakukan pelayanan BK. Karena  untuk keberhasilan peningkatan mutu dibutuhkan guru 

BK yang memiliki soft skills yang baik agar dapat mengubah kepribadian siswa untuk lebih 

baik lagi. Ujung tombak keberhasilan ini ada pada guru BK itu sendiri. Peningkatan mutu 

pelayanan ditentukan oleh kemampuan para guru BK. Dalam menghadapi era globalisasi 

peran guru BK akan semakin sentral untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Guru 

BK lebih dari sekedar penyampai ilmu, tetapi juga sosok yang diharapkan mampu 

membentuk kepribadian bangsa yang cerdas dan tangguh. Karena para guru BK merupakan 

sosok yang bisa menyatukan otak, ketrampilan, dan spiritual. Menyatunya ketiga hal tersebut 
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adalah kunci para guru BK untuk membina manusia yang bermartabat. Oleh karena itu 

penting bagi guru BK agar cakap dalam mengusai hard skills dan soft skills.  

4. Pengembangan Soft Skills 

Pendekatan Soft skills sebagai kecakapan yang berkaitan dengan kepribadian, maka 

pendekatan dalam penyusunan manajemen untuk pelatihan guru BK SMA harus 

mengandung beberapa keuntungan, yaitu diperolehnya learning outcomes. Learning 

outcomes merupakan kemampuan mengintegrasikan ranah kognitif, psikomotorik dan afektif 

dalam sebuah perilaku pelayanan BK secara utuh. 

Dalam konteks kebudayaan, soft skills mengandung makna life long learning. 

Sehubungan dengan itu, maka pengembangan yang disusun selain bermuatan isi juga lebih 

memperhatikan dasar kompetensi yang menjadi learning outcomes, dan isi lebih bersifat 

kontekstual dan berbasis pada bukti nyata. Ciri utama dari pelatihan soft skills adalah 

kegiatan diarahkan pada guru BK, sehingga strategi pengembangannya adalah mengajarkan 

bagaimana cara mengembangkan kepribadian. Oleh karenanya, tiap elemen kompetensi 

diuraikan lebih rinci dalam hal kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi 

lainnya. Selanjutnya, rancangan pengembangan memikirkan bahwa untuk memenuhi 

kompetensi-kompetensi dibutuhkan pendekatan cara penyampaiannya dengan menggunakan 

metoda evaluasi berorientasi pada proses dan pemecahan masalah.  

Dengan demikian pada pendidikan soft skills diharapkan bahwa pengembangan 

adalah mencari dan mengkonstruksikan (membentuk) pengetahuan, bukan menerima 

pengetahuan, sehingga guru BK harus aktif. Oleh karenanya dari sisi guru BK seyogyanya 

tidak hanya sebagai pembimbing melainkan juga difokuskan pada peran sebagai mediator, 

fasilitator, dan model.  

Konsekuensinya pengembangan yang disusun seharusnya mengandung elemen-

elemen yang lebih ditekankan pada cluster of thinking dari the four pillars UNESCO yaitu 

learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together. Hal ini berarti 

bahwa pengembangan boleh jadi akan diberikan untuk memenuhi lebih dari satu kompetensi, 

yang di dalamnya terdapat juga kompetensi soft skills. Di samping itu, rancangan 

pengembangan seharusnya juga memikirkan tentang cara penyampaian (pelaksanaan) materi 

agar kompetensi tertentu dapat dikuasai oleh guru BK, dan sekaligus merancang tentang cara 

evaluasi yang sesuai untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dikuasai oleh guru 
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BK. Dengan demikian proses pengembangan soft skills lebih memfokuskan pada bagaimana 

mengubah guru BK yang belum memahami soft skills menjadi memiliki wawasan dan 

pemahaman serta menguasai sejumlah aspek-aspek kecakapan soft skills.  

Pengembangan Pendidikan Soft Skills yang perlu diperhatikan yaitu diawali dengan 

mengevaluasi diri dengan menggunakan analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang 

dan Tantangan), guna mendapatkan informasi tentang kemampuan dalam aspek manajerial, 

sumberdaya manusia, sumber daya fasilitas, sumberdaya finansial dan lingkungan satuan 

pendidikan. Analisis ini juga dipengaruhi oleh adanya visi dan misi serta tata nilai yang 

dibangun dalam program BK. Unsur  tersebut dapat dirumuskan yaitu peran yang diharapkan 

dapat dilakukan nantinya oleh guru BK.  

Penting diketahui adalah bahwa semua kompetensi harus berisi muatan-muatan yang 

akan menanamkan landasan kepribadian, meningkatkan penguasaan ilmu dan keterampilan, 

sehingga dapat diprediksi bahwa guru BK akan mampu berkarya dengan sikap dan perilaku 

menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan, yang dikuasai dan mampu 

meningkatkan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan 

keahlian dalam berkarya. Dengan demikian pembelajaran ini tidak saja memberikan 

peningkatan dalam hard skills melainkan juga soft skills. Seyogyanya guru BK nantinya 

mampu memiliki intra personal concern, dan juga extra personal concern. Artinya ia tidak 

hanya menguasai ipteks yang baik, tetapi ia juga mampu mengkomunikasikan ilmunya baik 

dengan kerja mandiri maupun dalam tim melalui cara berfikir kritis, logis dan analitisnya.  

Dapat disimpulkan bahwa prinsip penyusunan pengembanagn soft skills diharapkan 

memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat profesi (professional needs maupun 

masyarakat secara luas (societal needs). Satuan Pendidikan dan masyarakat menuntut dan 

membutuhkan guru BK memiliki kompetensi kepribadian (soft skills) dan kompetensi 

keprofesian (hard skills). Sebagaimana ditegaskan Beberapa pakar seperti Kemper, 1999; 

McMurchie, 1998 (disitir oleh : Shakir, 2009: 309) menyatakan bahwa soft skills dan hard 

skills adalah keterampilan yang sifatnya saling melengkapi. Di dalam lingkungan kerja, 

menurut Shakir (2009:309) hard skills normalnya merujuk pada prosedur teknis atau tugas 

praktik yang mudah diamati dan diukur secara kuantitas. Pelatihan pada guru BK relatife 

lebih mudah diberikan karena mereka sudah memiliki keterampilan selama mengikuti 

pendidikan. Sebaliknya, keterampilan lunak (soft skills), yang biasanya disebut sebagai 
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keterampilan masyarakat, tidak mudah diajarkan walaupun, sangat banyak dibutuhkan dalam 

berbagai kehidupan. Keterampilan ini biasanya dikategorikan ke dalam tiga kategori utama 

yaitu atribut pribadi, keterampilan interpersonal, dan pemecahan masalah serta keterampilan 

pengambilan keputusan (Shakir, 2009: 309) 

Atribut-atribut komponen soft skills yang dikembangkan didasarkan dari analisis 

SWOT, kebutuhan guru BK SMA, serta model soft skills faktual yang dilaksanakan di 

sekolah dan masyarakat  serta kajian teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan 

manajemen pelatihan soft skills.  

 

KESIMPULAN 

Sudah  selayaknya guru BK mengedepankan soft skills dalam melakukan pelayanan BK. 

Karena  untuk keberhasilan peningkatan mutu dibutuhkan guru BK yang memiliki soft skills 

yang baik agar dapat mengubah kepribadian siswa untuk lebih baik lagi. Ujung tombak 

keberhasilan ini ada pada guru BK itu sendiri. Peningkatan mutu pelayanan ditentukan oleh 

kemampuan para guru BK. Namun kenyataannya banyak Guru BK belum optimal 

mengembangkan dan menerapkan soft skills dalam proses pelayanan BK. Untuk itu perlu 

dikembangkan model manajemen pelatihan soft skills berorientasi mutu pelayanan bagi guru BK. 

Penyusunan program pelatihan perlu dipersiapkan secara matang oleh tenaga yang berwenang 

dengan bantuan tenaga ahli dalam bidangnya. Manajemen pelatihan mencakup semua kegiatan 

yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelatihan. Pelatihan perlu dirancang 

melalui tahapan – tahapan tertentu sesuai dengan fungsi – fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan, implementasi dan evaluasi. 
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ABSTRAK 

 Dalam penyelenggaran kegiatan diklat diperlukan biaya dalam jumlah yang cukup besar. 

Oleh karena itu, hasil dan manfaat diklat harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Salah 

satu upaya yang harus dilakukan oleh para praktisi dan pengambil kebijakan tentang diklat 

adalah dengan melakukan evaluasi pasca diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pentingnya dilakukan evaluasi pasca diklat bagi alumni untuk melihat sejauhmana peningkatan 

motivasi kerja pasca diklat yang berakhir pada kinerja. Evaluasi pasca diklat atau transfer hasil 

diklat dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat tentang dampak dan manfaat pelatihan 

bagi kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi 

pasca diklat yang dilakukan kepada alumni diklat kepala MI dapat meningkatkan motivasi kerja. 

Kata kunci : diklat, evaluasi pasca diklat, motivasi kerja 

 

ABSTRACT 

In organizing training activities necessary costs in large enough quantities. Therefore, 

outcomes and benefits of education and training should be proportionate to the costs incurred. 

One of the efforts that must be made by practitioners and policy makers about the training is to 

do a post-training evaluation. This study aims to assess the importance of post-training 

evaluation for alumni to see the extent of the increase in motivation to work after the training 

ended on performance. Evaluation of post-training or transfer the results of the training 

undertaken to provide accurate information on the impact and benefits of training for overall 

organizational performance. The results of this study indicate that the post-training evaluation is 

carried out to alumni head of MI training can improve employee motivation. 

Keywords: training, post-training evaluation, motivation 
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PENDAHULUAN 

Dalam konteks pengembangan organisasi, salah satu fungsi yang dianggap sebagai 

investasi strategis untuk peningkatan kinerja organisasi adalah pendidikan dan pelatihan bagi 

para pegawai (Blume, Ford, Baldwin, & Huang, 2010). Pendidikan dan pelatihan merupakan 

sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari aspek peningkatan 

semangat kerja, ketrampilan dan kualitas kerja yang mampu mendukung kinerja organisasi 

(Hamalik, 2007). Upaya Kementerian Agama dalam rangka meningkatkatkan kualitas sumber 

daya manusia, dalam hal ini kepala madrasah yaitu dengan pelaksanaan diklat. Salah satu 

program diklat yang sedang diprioritaskan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

adalah diklat bagi para kepala madrasah. Karena hal ini sesuai dengan arah kebijakan dan 

strategi Kemenag tahun 2010-2014, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan agama dan 

keagamaan, meningkatnya profesionalitas dan kesejahteraan pendidika dan tenaga kependidikan 

serta meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan (Renstra Balitbang dan 

Diklat Kemenag , 2010). Kesuksesan kepemimpinan kepala madrasah dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang dapat menunjang keberhasilan suatu kepemimpinan, diantaranya motivasi diri, 

kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi.  

Diklat teknis bagi kepala MI dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, 

kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural dalam rangka pembentukan world-class civil 

service. Dalam berkinerja, fungsi-fungsi interaksi antara kemampuan, motivasi, dan kesempatan 

saling berkaitan. Artinya, kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan 

(Robins, 1996). Peningkatan kinerja bagi alumni diklat kepala MI dapat tercapai apabila sudah 

terbentuk motivasi pada diri sendiri. Alumni diklat kepala MI yang dapat mengimplementasikan 

hasil diklat harus memiliki kualifikasi seperti motivasi tinggi, kompetensi dalam bidangnya, dan 

kreativitas yang tinggi. Motivasi diri dan keinginan untuk melakukan sesuatu atau merubah 

perilaku alumni diklat dapat ditumbuhkan dengan pembinaan yang bertahap dan berkelanjutan 

dari lembaga diklat, dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Semarang dengan cara melakukan 

evaluasi pasca diklat. Hasil penelitian dari Asroi (2013) menunjukkan bahwa dari segi 

kebermanfaatan hasil diklat, ternyata pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama 

mengikuti diklat sesuai dan bermanfaat dalam menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan, akan 

tetapi dari segi implementasi, ternyata masih sangat lemah. 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

71 
 

Evaluasi pasca diklat merupakan mata rantai dari siklus penyelenggaraan diklat yang 

harus dilakukan. Evaluasi pasca diklai ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan diklat 

dan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat dimasa yang akan datang, melalui 

pengembangan/penyempurnaan kurikulum yang benar-benar mengacu kepada kompetensi 

spesifik sesuai kebutuhan pengguna hasil diklat (Badan Diklat Prov. Jateng, 2014). Evaluasi 

pasca diklat juga digunakan dalam menganalisis penerapan hasil diklat yang diperoleh selama 

diklat ke dalam pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Belum banyak lembaga diklat yang 

melakukan evaluasi pasca diklat, sesuai dengan hasil penelitian Bhati (2007) yang menyatakan 

bahwa lembaga diklat umumnya lebih banyak melakukan evaluasi terhadap efektivitas 

penyelenggaraan diklat, dan cenderung kurang peduli dengan evaluasi tentang manfaat diklat 

yang mengukur penerapan kompetensi yang diperoleh dari diklat ke tempat kerja. Evaluasi pasca 

diklat penting dilaksanakan karena dari hasil penelitian Rahmat (2010), mengungkapkan bahwa 

masyarakat sampai saat ini belum merasakan dampak dan manfaat langsung dari hasil 

penyelenggaraan berbagai jenis diklat. Dampak langsung yang diharapkan adalah makin baiknya 

tata kelola pemerintahan, meningkatnya kinerja pelayanan publik dan makin baiknya program-

program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan diklat dalam satu kali 

angkatan (satu kelas) membutuhkan alokasi dana yang besar. Berdasarkan KAK dari Balai 

Diklat Keagamaan Semarang tahun 2015, dapat diketahui bahwa satu angkatan diklat bagi 

kepala MI diperlukan dana sebesar Rp. 117.835.000,-. Dengan dana yang besar tersebut, 

masyarakat dan para pemangku kepentingan kediklatan mulai menyoroti efektifitas dan dampak 

dari penyelenggaraan diklat. 

Evaluasi pasca diklat yang dilakukan diharapkan mampu memberikan perubahan sikap, 

ketrampilan dan perilaku para alumni diklat kepala MI dengan peningkatan motivasi kerja. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini dimunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait 

dengan evaluasi pasca diklat dan motivasi kerja kepala MI. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

meliputi: (1) Bagaimanakah hasil evaluasi pasca diklat yang dilakukan kepada kepala MI sebagai 

alumni diklat? dan (2) Bagaimana hasil evaluasi pasca diklat dalam mengukur motivasi kerja 

kepala MI sebagai alumni diklat?. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan hasil evaluasi pasca diklat kepala MI sebagai alumni iklat dan menganalisis 

hasil evaluasi pasca diklat dalam mengukur motivasi kerja kepala MI sebagai alumni diklat. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoretis dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

tentang transfer hasil diklat dan menjadi hasil temuan ilmiah di bidang manajemen pendidikan 

terutama kajian evaluasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi lembaga maupun penyelenggaraan kediklatan untuk menentukan kebijakan yang 

jelas dan tepat serta sebagai bahan masukan dalam proses evaluasi program diklat yang dapat 

diimplementasikan dalam lembaga kediklatan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Terkait dengan evaluasi, beberapa literatur membahas bahwa pengertian evaluasi adalah 

suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk 

tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek (Sudjana, 2006:40). Adapun tujuan 

evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program. Informasi 

tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak, efisiensi serta pemanfaatan hasil 

evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah 

dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan (Noe, 2010;197). Kegiatan evaluasi merupakan salah satu 

tahapan dalam proses manajemen diklat. Purwanto dan Suparman (1999), evaluasi merupakan 

salah satu mata rantai dalam sistem diklat yang bisa dilaksanakan dari awal proses perencanaan, 

proses pelaksanaan, pada akhir penyelenggaraan diklat sampai dengan setelah peserta diklat itu 

berada di tempat kerja. Sebagai suatu tahapan dalam pengelolaan program diklat, peran evaluasi 

amat menetukan karena evaluasi menjadi alat bagi pemimpin organisasi untuk mengetahui 

apakah diklat itu sudah mencapai tujuan atau belum.  Dalam konteks evaluasi program diklat, 

fokus evaluasi dapat diarahkan untuk menilai dua hal yaitu: 1) evaluasi penyelenggaraan diklat, 

dan 2) evaluasi dampak atau manfaat diklat. Jenis evaluasi dampak diklat ini dikenal dengan 

evaluasi pasca diklat (Holton & Baldwin, 2000). 

Pendidikan dan pelatihan adalah proses kegiatan pembelajaran antara pengalaman untuk 

mengembangkan pola perilaku seseorang dalam bidang pengetahuan, ketrampilan atau sikap 

untuk mencapai standar yang diharapkan (Robinson dalam Atmodiwirio, 2002). Siagian 

(2009:183), berpendapat bahwa manfaat dari penyelenggaraan program pelatihan, antara lain : 

(1) peningkatan produktivitas kerja organisasi , (2) terwujudnya hubungan yang serasi antara 

atasan dan bawahan, (3) terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, (4) 
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meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen 

organisasional yang lebih tinggi, (5) mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui 

penerapan gaya manajerial yang parsitipatif, (6) memperlancar jalannya komunikasi yang efektif 

dan (7) penyelesaian konflik secara fungsional. Pendidikan dan pelatihan merupakan hal penting 

yang harus dilakukan karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai akibat dari perubahan situasi 

dan kondisi kerja. Adapun langkah – langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan pelatihan, 

antara lain : (a) penentuan kebutuhan, (b) penentuan sasaran, (c) penetapan isi program, (d) 

identifikasi prinsip – prinsip belajar, (e) pelaksanaan program, (f) identifikasi manfaat dan (g) 

penilaian pelaksanaan program. 

Diklat kepala Madrasah adalah Pendidikan dan pelatihan profesional, pendidikan dan 

dukungan professional. Diklat kepala madrasah adalah kegiatan yang mengarah pada seluruh 

pembelajaran formal dan informal yang mampu meningkatkan kepala madrasah melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. Kepala madrasah sebagai top leader, dalam menjalankan tugasnya 

hendaknya mempunyai ketrampilan dan seni dalam  berhubungan antar manusia dan aspek – 

aspek lain yang berhubungan dengan kepemimpinan kepala madrasah. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas tambahan untuk memimpin suatu madrasah di tingkat MI atau setara dengan SD yang 

memiliki kompetensi yang disyaratkan (Amiruddin, 2011). 

Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan dalam program pelatihan. Evaluasi pelatihan lebih difokuskan pada peninjauan 

kembali proses pelatihan dan menilai hasil pelatihan serta dampak pelatihan. Evaluasi pelatihan 

memiliki fungsi sebagai pengendali proses dari hasil program pelatihan sehingga akan dapat 

dijamin suatu program pelatihan yang sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi pelatihan mencoba 

mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, juga memasukkan umpan balik 

dari peserta pelatihan yang sangat membantu dalam memperbaiki pelatihan tersebut. Evaluasi 

pelatihan dilakukan dengan tujuan : (1) menemukan bagian-bagian pelatihan mana yang berhasil 

mencapai tujuan, serta bagian-bagian pelatihan mana yang kurang berhasil, sehingga dapat 

dibuat langkah-langkah perbaikan; (2) memberi kesempatan kepada peserta untuk 

menyumbangkan saran-saran dan penilaian terhadap program yang dijalankan; (3) memberikan 

masukan untuk perencanaan program; (4) memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan 

penghentian program; (5) memberi masukan untuk memodifikasi program dan (6) memperoleh 
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informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program.  Beberapa model evaluasi 

pelatihan antara lain : 

1. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) 

Model CIPP mrupakan model untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan, 

jadi tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat keputusan. Komponen model evaluasi ini 

adalah konteks, input, proses dan produk. 

2. Model Empat Level dari Kirkpatrick 

Merupakan model evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald. 

L. Kirkpatrick (1959) dengan menggunakan empat level dalam mengkategorikan hasil-hasil 

pelatihan. Empat level tersebut adalah level reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. 

Keempat level dapat dirinci sebagai berikut: (a) level 1: Reaksi; (b) level 2: Pembelajaran; (c) 

level 3: Perilaku dan (d) level 4: Hasil 

3. Evaluasi Model Provus 

 Menurut Purwanto (2014), Provus mengungkapkan empat dimensi evaluasi yaitu 

(1) design yaitu rencana/sarana; (2) program operation yaitu proses pelaksanaan; (3) interim 

product yaitu hasil belajar jangka pendek dan (4) terminal product yaitu hasil belajar jangka 

panjang 

4. Evaluasi Model Formatif – Summatif  

 Model evaluasi formatif – summatif dikembangkan oleh Michael Scriven. Model 

ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang 

dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah 

selesai atau berakhir (evaluasi summatif). 

Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan – tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau 

alas an seseorang berperilaku. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau 

kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Motivasi 

dapat berasal dari dalam diri maupun luar diri seseorang. Motivasi berkenaan dengan tujuan 

yang langsung menjadi arah tindakan. Tanpa tujuan yang jelas, sulit didapatkan motivasi 

yang kuat untuk mencapainya.  Motivasi memiliki peranan yang sangat penting, sebab 
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motivasi merupakan perbuatan seseorang dalam keinginannya untuk mewujudkan suatu 

kesegaran jasmaninya (Usman, 2013). 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan evaluasi pasca diklat dalam 

mengukur tingkat motivasi kerja alumni diklat kepala MI dalam pengimplementasian hasil 

diklat. Evaluasi pasca diklat yang dilaksanakan mencakup empat komponen utama, yaitu 

konteks, input, proses dan masukan (model CIPP). Empat komponen utama beserta 

indikatornya sebagai berikut : (a) komponen konteks mencakup indikator tentang tujuan, 

manfaat diklat dan  sasaran diklat. Dalam sasaran diklat, meliputi kebutuhan diklat dan 

persyaratan peserta; (b)  komponen input mencakup indikator sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana pendukung, fasilitas yang tersedia, desain diklat, lembaga penyelenggara dan 

lingkungan kerja; (c)  komponen proses mencakup indikator proses pembelajaran selama 

diklat dan proses transfer hasil diklat di tempat tugas; (d) komponen produk mencakup 

indikator tingkat motivasi kerja kepala MI sebagai alumni diklat sebagai salah satu langkah 

dalam upaya peningkatakan kinerja. Sedangkan tingkat motivasi kerja diukur dengan 

menggunakan angket atau kuesioner. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juni 2016 menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala MI yang pernah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan teknis subtantif pembekalan penugasan tambahan bagi kepala MI di 

Balai Diklat Keagamaan Semarang di tahun 2015. Penentuan sampel menggunakan purpossive 

sampling (sampel bertujuan) yaitu kepala MI telah mengikuti diklat dengan nilai ujian akhir 

diklat di atas rata-rata (7,5), sekurang-kurangnya telah mengimplementasikan hasil diklat selama 

satu tahun di madrasahnya, memiliki pangkat/golongan minimal III/c dan memiliki pengalaman 

sebagai kepala MI minimal 5 tahun.  

Evaluasi pasca diklat bagi kepala MI sebagai alumni diklat dilakukan dengan  

menggunakan model CIPP (Context, Inpu, Process, dan Product). Evaluasi pada aspek konteks 

digunakan untuk mengetahui apakah program diklat bagi kepala MI yang telah diikuti sesuai 

dengan tujuan diklat, diklat memiliki kebermanfaatan dan diklat sesuai dengan kebutuhan kepala 

MI. Evaluasi pada aspek input menekankan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana pendukung, fasilitasyang tersedia, desain diklat, lembaga penyelenggara dan 
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lingkungan kerja di madrasah. Evaluasi pada aspek proses menekankan pada pelaksanaan 

pembelajaran selama diklat dan proses transfer hasil diklat di tempat tugas. Sedangkan evaluasi 

pada aspek produk mencakup peningkatan motivasi kerja kepala MI pasca diklat. Motivasi kerja 

kepala MI sebagai alumni diklat diukur dengan menggunakan angket dengan indikator Rencana 

Tindak Lanjut (RTL), ketepatan kerja, inisiatif kerja, komunikasi, tanggung jawab, prestasi, 

kemandirian, pengembangan diri dan kerjasama.  

Visualisasi desain penelitian tersebut terurai sebagaimana pada Bagan 1 di bawah ini: 

 

    Context        -         Input            -        Process     -       Product          Tingkat motivasi kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menyusun instrumen-instrumen untuk 

mengukur yang akan dipergunakan untuk memperoleh data meliputi instrumen berupa angket 

evaluasi pasca diklat, angket motivasi kerja, instrumen panduan wawancara dan studi dokumen. 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan langsung dari lapangan 

melalui angket, pengamatan lapangan dan penilaian dokumen. Validitas data dalam penelitian ini 

dicapai dengan menggunakan analisis statistik product moment, yaitu dengan melakukan korelasi 

bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, menggunakan SPSS 

versi 21 (Ghozali, 2014:54). Reliabilitas data digali peneliti dengan menghitung secara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Pengukurannya hanya sekali kemudian dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha>0,70 (Nunally, 1994 dalam Ghozali 2013). Analisis data yang 

 Tujuan 

diklat 

 Manfaat 

diklat 

 Kebutuhan 

diklat 

 Desain diklat 

 Ketersediaan 

SDM  

 Lembaga 

penyelenggara 

 Sarana, prasarana 

dan fasilitas 

 Lingkungan kerja, 

manajemen 

program 

 Peningkatan 

motivasi 

kerja kepala 

MI sebagai 

alumni 

diklat 

 Hasil 

implementa

si RTL 

 Pelaksanaan 

pembelajaran 

selama diklat 

 Pelaksanaan 

transfer hasil 

diklat di 

tempat tugas 

 Implementasi 

RTL 

 Ketepatan kerja 

 Inisiatif kerja 

 Komunikasi 

 Tanggung 

jawab 

 Prestasi 

 Kemandirian 

 Pengembangan 

diri 

 kerjasama 

D   Des-

kripsi 

kinerja 

pasca 

diklat 

P                Participant 

     Kepala MI sebagai alumni diklat 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

77 
 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu melalui 

pengumpulan data yang berasal dari angket yang dibagikan kepada responden.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Pasca Diklat  

Hasil evaluasi pasca diklat dilakukan kepada 30 Kepala MI sebagai alumni diklat terdapat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. Evaluasi aspek Context 
 Tabel 2. Evaluasi aspek Input 

 
No. 

Resp 

Tujuan Manfaat Kebutuhan Jml 

Skor 
Nilai Kriteria  

No. 

Resp 

Jml 

Skor 
Nilai Kriteria 

1 2 3 4 5 6 

 

1 59 90.77 Baik 

1 5 4 4 4 4 3 24 80 Baik 

 

2 57 87.69 Baik 

2 4 4 4 4 4 3 23 76.7 Baik 

 

3 58 89.23 Baik 

3 5 4 4 4 4 4 25 83.3 Baik 

 

4 55 84.62 Baik 

4 5 3 4 3 4 4 23 76.7 Baik 

 

5 57 87.69 Baik 

5 4 5 5 4 3 4 25 83.3 Baik 

 

6 56 86.15 Baik 

6 5 4 5 4 3 4 25 83.3 Baik 

 

7 56 86.15 Baik 

7 5 5 4 4 4 3 25 83.3 Baik 

 

8 58 89.23 Baik 

8 4 4 5 4 4 3 24 80 Baik 

 

9 55 84.62 Baik 

9 5 4 4 4 4 4 25 83.3 Baik 

 

10 60 92.31 Baik 

10 4 5 5 5 4 4 27 90 Baik 

 

11 55 84.62 Baik 

11 5 4 5 5 4 4 27 90 Baik 

 

12 60 92.31 Baik 

12 5 5 5 5 3 4 27 90 Baik 

 

13 57 87.69 Baik 

13 5 4 5 4 3 3 24 80 Baik 

 

14 53 81.54 Baik 

14 4 4 4 3 4 3 22 73.3 Cukup 

 

15 54 83.08 Baik 

15 4 5 4 4 3 3 23 76.7 Baik 

 

16 56 86.15 Baik 

16 5 5 4 5 4 4 27 90 Baik 

 

17 54 83.08 Baik 

17 5 5 4 4 3 4 25 83.3 Baik 

 

18 51 79.69 Baik 

18 5 5 5 4 4 4 27 90 Baik 

 

19 53 81.54 Baik 

19 4 4 4 4 3 4 23 76.7 Baik 

 

20 53 81.54 Baik 

20 5 4 4 4 4 3 24 80 Baik 

 

21 58 89.23 Baik 

21 4 4 4 4 3 3 22 73.3 Cukup 

 

22 59 90.77 Baik 

22 5 5 5 5 4 3 27 90 Baik 

 

23 55 84.62 Baik 

23 4 4 4 4 4 4 24 80 Baik 

 

24 59 90.77 Baik 

24 5 5 4 5 4 3 26 86.7 Baik 

 

25 55 84.62 Baik 

25 4 3 5 4 4 4 24 80 Baik 

 

26 58 89.23 Baik 

26 5 4 5 4 3 3 24 80 Baik 

 

27 56 86.15 Baik 

27 4 3 5 3 4 3 22 73.3 Cukup 

 

28 57 87.69 Baik 

28 4 5 5 5 4 3 26 86.7 Baik 

 

29 56 86.15 Baik 

29 4 5 4 4 4 4 25 83.3 Baik 

 

30 54 83.08 Baik 

30 4 4 4 4 3 4 23 76.7 Baik 

 

Rerata 4.389 86.4 Baik 

Rerata 4.53 4.3 4.4 4.13 3.67 3.53 4.1 81,7 Baik 
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Evaluasi pasca diklat yang dilakukan menggunakan empat aspek yaitu aspek conteks, 

input, process dan product. Hasil perhitungan pada aspek context yang tercantum dalam tabel 1. 

di atas menunjukkan bahwa dalam aspek ini diperoleh rerata sebesar 81,7 masuk dalam kategori 

baik (81,7 terletak pada rentang nilai 76 < x< 90). Berdasarkan penilaian di atas maka secara 

umum para kepala MI sebagai alumni diklat memahami tujuan, manfaat dan sasaran diklat yang 

telah mereka ikuti di Balai Diklat Keagamaan Semarang.  

  Hasil evaluasi pada aspek input dapat dilihat dalam tabel 2. dengan rerata sebesar 86,4 

berada pada kategori baik. Dalam aspek input terdapat enam indikator, yaitu ketersediaan sumber 

daya manusia pada saat diklat dan pasca diklat di madrasah, sarana dan prasarana di madrasah 

yang mendukung, desain selama diklat, lembaga penyelenggara, manajemen program yang 

mendukung dan lingkungan kerja. Indikator-indikator dalam aspek input merupakan faktor-

faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses transfer hasil diklat di madrasah.  

  Komponen ketiga dalam evaluasi pasca diklat adalah aspek process dengan beberapa  

indikator, yaitu pelaksanaan diklat, pelaksanaan transfer hasil diklat dan implementasi RTL. 

Evaluasi pasca diklat yang dilakukan mempunyai dua tujuan utama yaitu; penyempuraan dalam 

penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang dan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas di tempat tugas. 

Indikator pelaksanaan diklat mendapat nilai 80,9, pelaksanaan transfer hasil diklat mendapat 

nilai 79, 3 dan implementasi RTL dengan nilai 78, 7. Ketiganya memperoleh kategori baik. 

Dalam melakukan evaluasi pasca diklat, evaluasi tentang penyelenggaraan selama diklat perlu 

dilakukan demi penyempuranaan pelaksanaan diklat di masa yang akan datang sehingga 

kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Komponen pelaksanaan diklat yang dievaluasi meliputi 

kesesuaian materi kurikulum, GBPP dan SAP serta model dan metode, sedangkan komponen 

pelaksanaan transfer hasil diklat yang dievaluasi terdiri dari transfer diklat terjadi secara positif 

dan penerapan hasil diklat secara netral. 

 Aspek product yang merupakan komponen keempat terdiri dari peningkatan motivasi 

kerja, peningkatan kompetensi dan implementasi RTL masing – masing memperoleh nilai 79, 80 

dan 76,7 dengan kategori baik. Dari hasil dalam aspek terlihat Kepala MI sebagai alumni diklat 

selalu berusaha memberikan dorongan dan semangat kepada para guru, staf dan murid untuk 

selalu melakukan tugasnya dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Selain 
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itu, mereka juga selalu berusaha membangun semangat dengan guru, staf dan murid dalam 

rangka kemaslahatan bersama demi kemajuan madrasah. Sebagai pemimpin di madrasah, kepala 

MI sebagai alumni diklat juga berusaha untuk dapat mengatasi setiap permasalahan yang muncul 

dan mengharapkan terciptanya kondisi yang dinamis di lingkungan madrasah. 

 

Motivasi Kerja 

 Kepala MI sebagai alumni diklat yang telah di evaluasi pasca diklat menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi kerja. Karena evaluasi yang dilakukan dapat menumbuhkan kembali 

semangat untuk menerapkan hasil dari diklat yang telah diikuti 6 sampai 12 bulan yang lalu. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asroi (2013) terhadap motivasi kerja para 

alumni diklat, bahwa dengan mengikuti kegiatan diklat dapat memberikan motivasi dan inspirasi 

untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya meskipun terkadang semangat itu berubah-ubah seiring 

dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Menurut Surakhmad (2009: 369) bahwa kompetensi 

yang dimiliki seseorang dari hasil proses belajar harus terkait dengan kemampuan bersikap dan 

berperilaku dengan pertimbangan teknis dan etis. Sejalan dengan pernyataan ini, responden 

memberikan pernyataan bahwa kegiatan diklat merupakan salah satu sarana untuk meng-upgrade 

kemampuan dan media men-cash potensi ruhani sehingga melahirkan semangat bekerja yang 

tinggi. Seperti dikatakan Bernandian & Russel dalam Gomes (2000) dalam Asroi (2013) bahwa 

pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan yang 

terkait dengan pekerjaannya. Artinya, bahwa kegiatan diklat arahnya adalah untuk memperbaiki 

perilaku kerja sesuai dengan bidang yang digelutinya, sehingga produktivitas kerjanya 

meningkat karena adanya dorongan yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun hasil 

pengukuran motivasi kerja pasca diklat dengan menggunakan angket menunjukkan hasil yang 

baik, hasil tersebut tercantum dalam tabel 3. Di bawah ini : 
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Tabel 3. Motivasi Kerja Pasca Diklat 

No. Rerata nilai tiap indicator Nilai  Kriteria 

1 Rencana Tindak Lanjut (RTL) 81 Baik 

2 Ketepatan kerja 79,6 Baik 

3 Inisiatif kerja 83 Baik 

4 Komunikasi 85,3 Baik 

5 Tanggung jawab 84,6 Baik 

6 Prestasi 83,8 Baik 

7 Kemandirian 83,1 Baik 

8 Pengembangan diri 87,3 Baik 

9 Kerja sama 88,6 Baik 

  

Secara umum dapat dikatakan bahwa motivasi terdiri dari tiga komponen, yaitu 

komponen karakteristik individu, komponen internal dan komponen eksternal. Jika dikaitkan 

dengan pekerjaan, motivasi mempunyai kaitan yang sangat erat, dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada karyawan General Electrics didapatkan bahwa suatu tingkat motivasi yang tinggi 

dapat menyebabkan moril yang tinggi. Moril yang tinggi merupakan suatu perasaan dan sikap 

positif terhadap perusahaan. Dengan moril yang tinggi menunjukkan hasil pencapaian yang 

tinggi pula. Dengan demikian motivasi memperngaruhi moril yang selanjutnya mempengaruhi 

kompetensi dan kinerja seseorang (Ma’ruf dan Siswanto, 2010).  

Evaluasi pasca diklat dalam meningkatkan motivasi kerja 

 Evaluasi pasca diklat atau transfer hasil diklat dilakukan untuk menganalisis kompetensi 

pegawai yang diperoleh dari diklat yang kemudian diterapkan di tempat kerja dengan harapan 

kinerja organisasi akan meningkat. Blume, Ford, Baldwin & Huang (2010) menyebutkan bahwa 

konsep evaluasi pasca diklat sesuai dengan konsep “transfer of training” (transfer hasil diklat), 

yang didefinisikan secara bebas sebagai tingkat sejauhmana peserta diklat mengaplikasikan 

pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang telah dipelajari dalam diklat ke tempat kerja 

mereka. Motivasi kerja pasca diklat menjadi salah satu variabel awal dan penting untuk diukur 

setelah evaluasi dilakukan, karena tanpa adanya motivasi yang tinggi para alumni diklat tidak 

dapat menerapkan hasil diklat secara maksimal. Dari hasil penelitian di atas dapat dideskripsikan 

bahwa evaluasi pasca diklat yang dilakukan dengan empat aspek, yaitu: context, input, product 

dan process (CIPP) menunjukkan kategori yang baik dari keempat aspek. Meskipun demikian 

perbaikan-perbaikan demi penyempurnaan hasil evaluasi harus selalu dilakukan. Beberapa hal 
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yang menjadi catatan antara lain: penentuan kebutuhan diklat harus diketahui dan dipahami oleh 

peserta diklat (aspek context), ketersediaan SDM harus selalu ditingkatkan kompetensi dan 

profesioanlitasnya, desain diklat harus selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi, manajemen madrasah dan lingkungan madrasah harus selalu ditingkatkan (aspek input), 

proses transfer hasil diklat harus terus mendapatkan dukungan baik dari guru, staf, sesama tean 

sejawat maupun atasan langsung yaitu pengawas madrasah (aspek process). Pengukuran 

motivasi kerja pasca diklat juga menunjukkan kategori yang baik kesembilan indikator. Dapat 

dikatakan bahwa pengukuran motivasi kerja kepala MI sebagai alumni diklat setelah 

dilakukannya evaluasi pasca diklat menunjukkan hasil yang tinggi.  

 

KESIMPULAN 

Deskripsi temuan penelitian di atas setidaknya memberikan gambaran kenyataan dari 

jawaban dalam permasalahan yang dibangun pada rumusan masalah. Evaluasi pasca diklat 

merupakan salah satu tahapan yang sampai saat ini masih jarang dilakukan oleh lembaga diklat. 

Padahal berbagai teori kediklatan menunjukkan bahwa hasil evaluasi pasca diklat akan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan proses kediklatan baik dalam tataran kebijakan maupun dalam 

tataran praktek penyelenggaraan serta tingkat implementasi hasil diklat yang dapat mendukung 

pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Evaluasi pasca diklat bagi alumni diklat kepala MI yang dilakukan dengan model CIPP 

diperoleh dengan kategori baik. Namun demikian, perbaikan harus terus dilakukan demi 

penyempurnaan penyelenggaraan diklat dan hasil transfer diklat yang baik yang memuaskan. 

Karena banyak dari alumni diklat yang mengakui bahwa pengetahuan dan ketrampilannya 

bertambah pasca diklat, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-

hari karena berbagai faktor, seperti lingkungan madrasah yang kurang mendukung. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa transfer hasil diklat belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

2. Pengukuran motivasi kerja kepala MI sebagai alumni diklat setelah dilakukannya evaluasi 

pasca diklat dapat dikatakan baik, karena hampir semua responden mempunyai tekad, 

keinginan dan kemauan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari diklat ke dalam tugas 

dan pekerjaannya sehari-hari. 

Hasil evaluasi pasca diklat sesungguhnya merupakan bentuk akuntabilitas dari lembaga 

diklat terhadap besarnya alokasi dana yang telah digunakan untuk penyelenggaraan diklat. 
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Apabila hasil evaluasi pasca diklat ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja yang positif. 

Dengan melihat tujuan dan manfaat dari evaluasi pasca diklat sebagai salah satu upaya untuk 

mengukur kinerja sebuah organisasi serta bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sudah 

seharusnya dan menjadi kewajiban bagi setiap lembaga diklat untuk melakukan evaluasi ini. 

Sehingga tujuan awal dari diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi 

dapat tercapai.  
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ABSTRAK 

 

Kinerja layanan bagian administrasi umum dapat dipotret dari dimensi mahasiswa, mencakup 

aspek tangibles (sarana prasarana yang terkait dengan administrasi dan keuangan), reliability (kehandalan 

staf  bagian administrasi dan keuangan), responsiveness (sikap tanggap), assurance (perlakuan terhadap 

mahasiswa), dan emphaty (pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa); kedua dari dimensi lembaga 

(PPs), mencakup aspek standar keuangan yang sesuai dengan pedoman BLU. Permasalahan dalam penelitian 

ini ialah: 1) Bagaimanakah gambaran deskriptif kualitas jasa layanan administrasi yang dalam rangka 

menunjang layanan prima di PPs Unnes?. 2) Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap kinerja layanan 

administrasi umum PPs Unnes dalam rangka menunjang layanan prima? Penelitian ini menggunakan desain 

dan metode penelitian survey dengan responden mahasiswa program pascasarjana S2 dan S3. 

 

Kata Kunci: Layanan, Administrasi Umum 

 

ABSTRACT 

 

 Administration service performance generally can  be viewed from students dimensions, 

including tangibles aspects (infrastructure associated with the administration and finance), reliability 

(reliability of administration and finance staff), responsiveness, assurance (service to students), and empathy 

(understanding of student interest). The second dimension of the institution (PPs ) covers of financial 

standards aspectsin accordance with the BLU guidelines . The problem in this research are: 1) How the 

descriptive of quality administrative services in order to support excellence service in PPs Unnes? 2) What 

factors affecting the performance of public administration services in order to support excellent service of 

PPs Unnes?. Survey studies used as design and methode of this research and postgraduate student (S2 and 

S3) as respondent.  

 

Keywords : Service, Public Administration 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kualitas layanan pendidikan di Perguruan Tinggi  dipengaruhi oleh faktor jasa 

pendidikan di Perguruan tinggi. Faktor jasa tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas pendidikan ada 5 faktor yaitu 1) Jasa Administrasi; 2) Jasa Kurikuler; 3) 

Jasa Penelitian; 4) Jasa Pengabdian pada Masyarakat; 5) Jasa Ekstra Kurikuler 

(Tampubolon, 2001: 71). Kelima jasa tersebut ditanamkan, dibudayakan dalam diri dan 

kehidupan mahasiswa selama masa studi, dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan akademik serta profesional dibidangnya. Menurut Cheng 

(1995) kualitas jasa pendidikan tercermin dari input – proses – output yang dapat 

memenuhi explicit and implicit expectations. Kelima faktor tersebut di atas terdapat hal-hal 

yang dapat memudahkan atau menghambat kualitas pendidikan. Berbagai realitas fisik, 

sosial dan psikologis dalam faktor-faktor tersebut akan mewarnai proses pendidikan. 

Selama proses menempuh studi di Perguruan Tinggi, mahasiswa tidak bisa lepas 

dari proses administrasi. Layanan jasa di bidang administrasi yang baik akan menunjang 

kemudahan mahasiswa dalam menjalani proses menempuh studi di Perguruan Tinggi. 

Demikian halnya mahasiswa program Magister dan Doktor pada Program Pascasarjana 

juga membutuhkan layanan administrasi saat menempuh studi. Layanan administrasi ini 

diterima oleh mahasiswa sejak pendaftaran hingga lulus. Layanan administrasi yang baik 

akan dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa. 

Kinerja bagian administrasi umum dapat dipotret dari dua dimensi utama yakni: (1) 

dimensi mahasiswa, mencakup aspek tangibles (sarana prasarana yang terkait dengan 

administrasi dan keuangan), reliability (kehandalan staf bagian administrasi dan 

keuangan), responsiveness (sikap tanggap), assurance (perlakuan terhadap mahasiswa), 

dan emphaty (pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa); (2) dimensi lembaga (PPs), 

mencakup aspek standar keuangan yang sesuai dengan pedoman BLU.  

Kegiatan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal 

yang memberikan sumbangan besar terhadap kinerja bagian administrasi umum dalam 

penyelenggaraan administrasi dan keuangan di Program Pascasarjana Unnes akan 

memberikan gambaran secara lebih jelas kondisi kinerja bagian administrasi dan keuangan. 

Pada penyelenggaraan administrasi dan keuangan di PPs Unnes, permasalahan kinerja 

harus direncanakan secara baik untuk selanjutnya dapat diimplementasikan sebagai sebuah 

output dalam bentuk layanan administrasi dan keuangan kepada stakeholders (mahasiswa, 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

86 
 

dosen, dan masyarakat). Kajian layanan bagian administrasi dan keuangan sangat 

diperlukan untuk mengetahui sejauhmana layanan yang mereka berikan kepada 

stakeholders, Apakah sudah menunjang terciptanya layanan prima ataukah belum. 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mengukur 

indikator ketercapaian standar administrasi dan keuangan pada tiap-tiap dimensi. Populasi 

penelitian adalah mahasiswa (S2 dan S3) dengan sampel penelitian yang diambil secara 

proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Dengan 

instrument kuesioner yang menggambarkan skala kondisi kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan bagian administrasi dan keuangan, dan kinerja lembaga (PPs). Teknik analisis data 

dilakukan secara deskriptif melalui sajian data yang menunjukkan rerata dan ukuran-

ukuran pemusatan. Hasil yang diharapkan adalah deskripsi tentang dimensi dan aspek-

aspek yang memberikan dukungan pengaruh terhadap kinerja layanan bagian administrasi 

umum Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

 

Rumusan masalah    

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran deskriptif kualitas jasa layanan administrasi yang dalam 

rangka menunjang layanan prima di PPs Unnes? 

2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap kinerja layanan administrasi umum 

PPs Unnes dalam rangka menunjang layanan prima? 

 

METODOLOGI 

Metode Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, dan 

subyek penelitiannya adalah mahasiswa S2 dan S3 PPs Unnes. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa program pascasarjana sebanyak 2771 orang yang terdiri dari mahasiswa 

S2 sebanyak 2.382 orang dan mahasiswa S3 sebanyak 389 orang. Jumlah program studi S2 

sebanyak 15 program dan program studi S3 sebanyak 8 program dengan sampel 100 orang. 

Rincian populasinya sebagai berikut: 
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Tabel 1. Populasi Penelitian   

NO. Program Studi Jenjang Jumlah Rekapitula

si 

1. Pendidikan Bahasa Indonesia S2 147  

2. Pendidikan Bahasa Inggris S2 316  

3. Pendidikan Olah Raga S2 211  

4. Manajemen Pendidikan S2 208  

5. Bimbingan Konseling S2 226  

6. Kurikulum & Tek. Pendidikan S2 36  

7. Pendidikan Luar Sekolah S2 5  

8. Pendidikan Seni S2 92  

9. Pendidikan IPS S2 114  

10. Pendidikan IPA S2 327  

11. Pendidikan matematika S2 239  

12. Pendidikan Dasar S2 336  

13. Penelitian & Evaluasi Pend. S2 39  

14. Pendidikan Ekonomi S2 50  

15. Pendidikan Kejuruan S2 36  

    2382 

16. Manajemen Pendidikan  S3 200  

17. Pendidikan Bimbingan & Kon S3 10  

18. Pendidikan Bahasa Indonesia S3 16  

19. Pendidikan Bahasa Inggris S3 25  

20. Pendidikan bahasa S3 43  

21. Pendidikan IPS S3 8  

22. Pendidikan olah Raga S3 63  

23. Pendidikan Seni S3 24  

    389 

 Jumlah  2771 2771 
Sumber: Data Statistik Unnes, Tahun 2014 (diolah) 

 

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non 

parametrik (persentase). Penggunaan statistik non parametrik tersebut didasarkan pada 

skala pengukuran data bersifat ordinal. Tujuan analisis data ini untuk memperoleh 

kesimpulan yang dibutuhkan. 

Rancangan model peningkatan kualitas jasa layanan pendidikan melalui pendekatan 

manajemen mutu terpadu sebagai berikut: 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Kualitas Jasa Layanan Administrasi 

Kualitas jasa layanan administrasi terdiri dari lima indikator yaitu, tangible, rreability, 

responsiveness, assurance dan emphaty. Adapun deskripsi dari hasil penelitian pada 

kualitas jasa layanan administrasi di PPs Unnes adalah sebagai berikut: 

a. Tangible (keberwujudan) 

Keberwujudan dalam penelitian ini diungkap melalui empat item pertanyaan dengan lima 

alternatif jawaban. Berdasarkan lima alternatif jawaban maka skor ideal maksimal (5 x 4 = 

20) dan skor minimal (1 x 4 = 4). Berdasarkan data tersebut dapat disusun tabel persepsi 

responden terhadap keberwujudan (tangible). Kriteria jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel  4.1      Kriteria Tangible 

INTERVAL FREKUENSI PROSENTASE KRITERIA 

16,8 – 20 20 20% SB 

13,6 - 16,7 40 40% B 

10,4 - 13,5 18 18% C 

7,2 - 10,3 17 17% K 

4 -7,1 5 5% SK 

Total 100 100%   

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberwujudan pada 

kualitas jasa layanan administrasi berada pada kriteria baik. Hal ini dapat dilihat dari 

responden sebanyak 40 orang (40%) menyatakan bahwa keberwujudan dalam kualitas jasa 

JASA LAYANAN 

PENGELOLAAN

PENDIDIKAN: 

 

JASA 

ADMINISTRASI 

 

 

 

 

 

 

 

TQM 

 

 

LAYANAN 

PRIMA 

 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

(MAHASISWA) 
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layanan administrasi pada PPs Unnes baik. Untuk memperjelas distribusi skor dari 

keberwujudan dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Keberwujudan (tangible) 

a. Reliability (keterandalan) 

Keterandalan dalam penelitian ini diungkap melalui dua item pertanyaan dengan 

lima alternatif jawaban. Berdasarkan lima alternatif jawaban maka skor ideal 

maksimal (5 x 2 = 10) dan skor minimal (1 x 2 = 2). Berdasarkan data tersebut 

dapat disusun tabel persepsi responden terhadap keterandalan. Kriteria jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kriteria Keterandalan 

INTERVAL FREKUENSI PROSENTASE KRITERIA 

8,4 – 10 16 16% SB 

6,8 - 8,3 42 42% B 

5,2 - 6,7 17 17% C 

3,6 - 5,1 15 15% K 

2 - 3,5 10 10% SK 

  100 100,00%   

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterndalan 

pada kualitas jasa layanan administrasi berada pada kriteria baik. Hal ini dapat 

dilihat dari responden sebanyak 42 orang (42%) menyatakan bahwa keterandalan 

dalam kualitas jasa layanan administrasi pada PPs Unnes baik. Untuk memperjelas 

distribusi skor dari keterandalan dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Keterandalan (reliability) 

 

a. Responsiveness (daya tanggap) 

Daya tanggap dalam penelitian ini diungkap melalui tiga item pertanyaan 

dengan lima alternatif jawaban. Berdasarkan lima alternatif jawaban maka 

skor ideal maksimal (5 x 3 = 15) dan skor minimal (1 x 3 = 3). Berdasarkan 

data tersebut dapat disusun tabel persepsi responden terhadap daya tanggap. 

Kriteria jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Kriteria Daya Tanggap 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa daya tanggap 

pada kualitas jasa layanan administrasi berada pada kriteria baik. Hal ini 

dapat dilihat dari responden sebanyak 39 orang (39%) menyatakan bahwa 

daya tanggap dalam kualitas jasa layanan administrasi pada PPs Unnes baik. 

Untuk memperjelas distribusi skor dari daya tanggap dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

INTERVAL FREKUENSI PROSENTASE KRITERIA 

12,6 – 15 13 13% SB 

10,2 - 12,5 39 39% B 

7,8 - 10,1 18 18% C 

5,4 - 7,7 15 15% K 

3 - 5,3 15 15% SK 
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Gambar 4.3 Daya Tanggap (responsiveness) 

 

b. Assurance (jaminan) 

Jaminan dalam penelitian ini diungkap melalui tiga item pertanyaan dengan 

lima alternatif jawaban. Berdasarkan lima alternatif jawaban maka skor 

ideal maksimal (5 x 3 = 15) dan skor minimal (1 x 3 = 3). Berdasarkan data 

tersebut dapat disusun tabel persepsi responden terhadap jaminan. Kriteria 

jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Kriteria Jaminan  

INTERVAL FREKUENSI PROSENTASE KRITERIA 

12,6 – 15 12 12% SB 

10,2 - 12,5 25 25% B 

7,8 - 10,1 45 45% C 

5,4 - 7,7 10 10% K 

3 - 5,3 8 8% SK 

  100 100%   

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan pada 

kualitas jasa layanan administrasi berada pada kriteria cukup. Hal ini dapat 

dilihat dari responden sebanyak 45 orang (45%) menyatakan bahwa 

jaminan dalam kualitas jasa layanan administrasi pada PPs Unnes cukup. 

Untuk memperjelas distribusi skor dari jaminan dapat dilihat pada gambar 

4.4. 
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Gambar 4.4 Jaminan (assurance) 

 

c. Emphaty (empati) 

Empati dalam penelitian ini diungkap melalui dua item pertanyaan dengan 

lima alternatif jawaban. Berdasarkan lima alternatif jawaban maka skor 

ideal maksimal (5 x 2 = 10) dan skor minimal (1 x 2 = 2). Berdasarkan data 

tersebut dapat disusun tabel persepsi responden terhadap empati. Kriteria 

jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.5. 

                      Tabel 4.5 Kriteria Empati 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa empati pada 

kualitas jasa layanan administrasi berada pada kriteria baik. Hal ini dapat 

dilihat dari responden sebanyak 40 orang (40%) menyatakan bahwa empati 

dalam kualitas jasa layanan administrasi pada PPs Unnes baik. Untuk 

memperjelas distribusi skor dari empati dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

INTERVAL FREKUENSI PROSENTASE KRITERIA 

8,4 – 10 13 13% SB 

6,8 - 8,3 40 40% B 

5,2 - 6,7 20 20% C 

3,6 - 5,1 16 16% K 

2 - 3,5 11 11% SK 

  100 100%   
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Gambar 4.5 Empati 

b. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Bagian Administrasi dan 

Keuangan 

Kinerja bagian administasi dan keuangan PPs Unnes secara empiris ditentukan 

oleh enam indikator kinerja yaitu: sarana prasarana pendukung layanan bidang 

administrasi dan keuangan, kehandalan staff, sikap tanggap staff, dan perlakuan staff 

ketika memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pemahaman kepentingan 

mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa (satisfaction). 

Namun demikian secara khusus kinerja bagian administrasi dan keuangan PPs 

Unnes dapat direpresentasikan oleh perlakuan staff bagian administrasi dan keuangan 

pada mahasiswa. Pada sisi lain, kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan bidang 

administrasi dan keuangan juga merupakan hal penting dalam menilai kinerja bagian 

administrasi dan keuangan. 

Hasil Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai kualitas jasa layanan administrasi umum melalui 

pendekatan mutu terpadu untuk menunjang layanan prima di PPs Unnes menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan kualitas jasa layanan administrasi umum sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil jawaban responden berada pada kriteria baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Lupiyoadi (2001) yang menyatakan bahwa  dalam pelayanan jasa kelima 

indikator dari layanan akan sangat menentukan kepuasan dari konsumen. Sama halnya 

dengan kualitas jasa layanan administrasi umum. Jika kelima indikator baik maka 

konsumen akan merasa puas. 
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Manajemen kualitas terpadu (TQM) di dalam layanan pengelolaan pendidikan 

sesuai dengan teori dari Tjiptono (1998) memiliki lima dimensi pokok yaitu bukti langsung 

(tangible), keterandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan emphaty. Jika kelimanya baik maka konsumen akan merasa puas. Dalam penelitian ini 

pengkajian kualitas jasa layanan administrasi umum pada PPs Unnes menggunakan kelima 

dimensi tersebut. Untuk kualitas jasa layanan administrasi, keberwujudan (tangible) 

menunjukkan kriteria baik. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan terkait dengan tempat 

untuk memberikan layanan administrasi sudah baik dan fasilitasnya juga lengkap.  

Keandalan (reliability) menunjukkan hasil baik, sesuai dengan fakta yang ada 

dalam pemberian layanan administrasi sudah efektif dan efisien. Komputerisasi yang 

diterapkan dalam layanan administrasi mempermudah pekerjaan administrasi dan 

menghemat waktu, sehingga layanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 

Untuk daya tanggap (responsiveness) baik. Hal ini ditunjukkan dengan respon karyawan 

yang cepat dalam melayani mahasiswa. Para karyawan sangat memahami kesulitan 

mahasiswa dan dengan cepat memberikan bantuan terkait dengan masalah administrasi 

seperti pembayaran SPP, permintaan surat keterangan untuk memperoleh beamahasiswa, 

surat keterangan untuk mengikuti kegiatan perlombaan di luar sekolah dan sebagainya. 

Sedangkan jaminan (assurance) pada jasa layanan administrasi masih dalam kriteria 

cukup, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari 

karyawan tenaga administrasi dalam pengoperasian IT.  

Dimensi yang selanjutnya adalah perhatian (emphaty) dari karyawan di bagian 

administrasi sudah baik, mereka sangat memahami kebutuhan mahasiswa dalam bidang 

administrasi. Selain itu komunikasi dari karyawan dengan mahasiswa terkait masalah 

administrasi juga baik. 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan kualitas jasa layanan administrasi 

umum pada PPs Unnes baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Kotler (1994) jasa 

layanan administrasi pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa tidak berwujud nyata 

akan tetapi akan terlihat dari bagaimana seorang konsumen memperoleh apa yang 

diinginkannya. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan persepsi yang baik dari 

konsumen dalam hal ini adalah mahasiswa PPs Unnes terhadap jasa layanan administrasi 

umum oleh PPs. 

Akan tetapi kualitas layanan administrasi umum ini harus terus ditingkatkan sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. Model peningkatan kualitas jasa layanan administrasi umum 
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yang dapat diterapkan pada PPs Unnes adalah dengan pendekatan mutu terpadu (TQM). 

Pendekatan mutu terpadu ini memadukan keseluruhan dimensi dari kualitas layanan yaitu 

keberwujudan (tangible), keterandalan (reliability), daya tanggap (responsevieness), 

jaminan (assurance), dan emphaty yang senantiasa ditingkatkan kualitasnya.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Kualitas jasa layanan administrasi umum 

untuk menunjang layanan prima pada PPs Unnes termasuk kategori baik, 2) Layanan 

administrasi umum di  PPs Unnes ditentukan oleh indikator: sarana dan prasarana 

pendukung layanan bidang administrasi dan keuangan, kehandalan staff,sikap tanggap staff 

dan perlakuan staff ketika memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pemahaman 

kepentingan mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa. Saran yang diberikan terkait dengan 

hasil penelitian ialah: 1) Pihak PPs Unnes disarankan untuk memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada karyawan dalam mengikuti workshop atau pelatihan yang berkaitan 

dengan tata administrasi dan IT. Sehingga kemampuan dan pengetahuan karyawan 

berkaitan dengan  administrasi dan IT akan meningkat, 2) Program Pascasarjana perlu 

mengembangkan instrument terkait dengan monitoring layanan bagian administrasi dan 

keuangan kepada mahasiswa untuk meningkatkan layanan prima. 
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MANAJEMEN PEMBIAYAAN WAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN  
BERBASIS SEKOLAH DI KABUPATEN KUDUS 

(KAJIAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SDM DAERAH) 

Oleh Yuli Rifiani 

 

ABSTRAK 

Wajar dikdas sembilan tahun yang terlaksana selama ini mengandalkan dana  pembiayaan yang 

berasal dari Bantuan operasional Sekolah yang diberikan pemerintah, yang diterima dengan besaran sama 

persiswa pertahun untuk jenjang sekolah yang sama. Kenyataan tersebut menyebabkan pelaksanaan 

pembelajaran hanya sekedar memenuhi standar pelayanan minimal, dan sulit untuk mengejar kualitas atau 

prestasi. 

Tulisan ini disusun berdasar hasil penelitian dengan metode Research and Development yang 

bertujuan untuk mengembangkan  model manajemen pembiayaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

berbasis sekolah di Kabupaten Kudus. Permasalahan pada tulisan ini adalah adalah manajemen pembiayaan 

pendidikan yang bagaimanakah yang mampu mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran, dalam arti 

dana pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat didukung oleh pemerintah kabupaten sesuai 

dengan kebutuhan riil satuan pendidikan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan pendidikan dasar yang selama ini 

dilaksanakan kurang sesuai mengingat dana bantuan diberikan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah 

provinsi maupun kabupaten sebesar jumlah siswa tanpa ada faktor pembeda dan bukannya sesuai dengan 

kebutuhan riil yang terjadi di sekolah tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan model pembiayaan 

pendidikan dasar dengan mengedepankan prestasi sebagai tolok ukur, di mana bantuan dana BOS dari 

pemerintah pusat dan provisi tetap sebagaimana selama ini yaitu berdasar jumlah siswa pertahun, 

sedangkan subsidi dari pemerintah kabupaten harus bisa menutup semua kekurangan kebutuhan sekolah 

dengan syarat sekolah harus 1) menyusun RKAS berdasar EDS, 2) menyusun program unggulan berdasar 

visi dan misi sekolah, dengan 3) memperhatikan status sekolah, 4) capaian rerata nilai UN dan prestasi 

lainnya. 

Implikasi teoritis temuan model memperkuat teori Grubb, Rebbeca Allen bahwa bahwa prestasi 

siswa ditentukan oleh biaya dan mendukung teori Psacaropoulos bahwa pendidikan bermutu membutuhkan 

investasi tinggi dan model pengembangan ini merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 

pembiayaan yang disampaikan Harold Thomas Jones,Warsono dan teori manajemen pembiayaan yang 

disampaikan oleh Blocher  

Kata Kunci : Manajemen Pembiayaan, Pendidikan Dasar, Berbasis Sekolah 

 

ABSTRACT 

Nine-year compulsory basic education has been completed have been relying on financing funds 

derived from the School Operational Assistance from the government, which received the same amount of 

each student at year for the same levels of schooling. This fact led to the implementation of learning merely 

meet minimum service standards, and it is difficult for the pursuit of quality or achievement. 

This paper is based on research compiled by the Research and Development which aims to 

develop a management model of financing compulsory 9 year basic education school based in Kudus. The 

problem in this paper is the management of the funding of education is how capable the effort to improve 

the quality of learning, in terms of financing the funds given by the central government supported by the 

district in accordance with the real needs of the educational unit. 

The results showed that basic education funding models that have been implemented less 

appropriate given the grants awarded by the central government along with the provincial and district 

governments for the number of students without differentiating factor rather than in accordance with the 

real needs that occur at the school. For it is necessary to develop a model of financing of basic education by 

promoting the achievement as a benchmark, in which the help of BOS funds from the central government 

and provision remain as long as it is based on the number of students per year, while subsidies from local 
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governments should be able to close all the shortcomings of school needs with the requirements of the 

school should 1) compile RKAS based EDS, 2) develop excellent programs based on the vision and 

mission of the school, with 3) take into account the status of the school, 4) achievement of the average 

number of UN and other achievements. 

The theoretical implications the findings of the model reinforces the theory Grubb, Rebbeca 

Allen found that student achievement is determined by the cost and support the theory Psacaropoulos that 

quality education requires high investment and development model is the implementation of the 

management functions of financing submitted Harold Thomas Jones, Warsono and management theory 

financing delivered by Blocher. 

Key words: Financial Management, School-Based Elementary Education 

 

PENDAHULUAN 

Wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun dicanangkan oleh 

Presiden RI pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994 sebagai gerakan nasional. 

Pelaksanaannya dituangkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Wajar Dikdas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 

tanpa memungut biaya. Kebijakan tersebut diperkuat dengan PP No. 47 tahun 2008 

tentang wajib belajar, dan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 

Tahun 2009 pemerintah menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia yang   

dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi satuan pendidikan dasar 

sebagai pelaksana program wajib belajar. Selanjutnya muncul Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 60 tahun 2012  tentang larangan pungutan biaya operasi dan 

investasi bagi sekolah negeri.  

Kebijakan pembebasan biaya sekolah untuk pendidikan dasar (SD dan SMP Negeri), 

memang sangat membantu bagi masyarakat, namun bagi sekolah merupakan suatu 

dilema, mengingat sekolah dituntut harus menjaga kualitas sementara dana yang 

diberikan oleh pemerintah terbatas. Terkait dengan otonomi daerah maka pemerintah 

daerah harus menutup kekurangan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah pusat.  

Pendidikan dasar di Kabupaten Kudus, tahun 2015 di samping menerima dana BOS 

dari pemerintah pusat, juga menerima dana BOS pendamping (BOSDA) dari pemerintah 

kabupaten sebesar Rp 15.000,- persiswa pertahun untuk SD, Rp 200.000,- persiswa 

pertahun untuk SMP Non SSN dan Rp 400.000,-persiswa pertahun untuk SMP SSN 

sebagai konsekuensi atas kewajiban menutup  kekurangan pembiayaan di sekolah. Di sisi 
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lain sekolah negeri tidak diijinkan menerima sumbangan dari masyarakat dalam hal ini 

orang tua/wali siswa, dengan alasan terdapat kesulitan dan membutuhkan waktu yang 

lama untuk menggunakan dana sumbangan dari orang tua siswa atau masyarakat tersebut 

karena terlebih dahulu harus dimasukkan ke kas daerah.  

PERMASALAHAN 

BOSDA untuk pendidikan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus 

secara seragam persiswa pertahun tersebut ternyata belum bisa menyelesaikan masalah. 

Sekolah dengan jumlah siswa besar sudah pasti menerima uang bantuan lebih besar, 

namun tidak berarti mampu meningkatkan prestasi sekolah. Untuk itu perlu 

dikembangkan suatu rumusan BOSDA untuk wajar dikdas sesuai dengan kebutuhan 

sekolah. Permasalahan yang muncul adalah manajemen pembiayaan pendidikan yang 

bagaimanakah yang mampu mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran, dalam 

arti dana pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat didukung oleh pemerintah 

kabupaten sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan. 

 

MANAJEMEN PEMBIAYAAN WAJAR DIKDAS BERBASIS SEKOLAH 

Pembiayaan pendidikan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan, dan merupakan sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan 

(revenue) dan penggunaan biaya (expenditure) yang digunakan dalam mengelola 

pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Sesuai  dengan pola pikir otonomi daerah, Fakry (2000: 32) menyampaikan bahwa 

pembiayaan pendidikan model Flat Grants, dan Equalization Grants berasumsi bahwa 

(1) Alokasi kepada daerah adalah sama tanpa memperhitungkan adanya variasi dalam 

jenis dan jenjang pendidikan untuk setiap daerah; (2) Alokasi untuk setiap daerah adalah 

tidak sama karena memperhatikan variasi kebutuhan pendidikan yang dapat ditentukan 

oleh kemampuan daerah dan daya beli masyarakat, dan variasi jenjang dan jenis 

pendidikan atau educational need siswa; (3) Unit cost untuk siswa SD kelas I kelas III 

atau VI. sehingga unit cost persiswa pertahun dapat ditentukan sebagai dasar 

pengalokasian dana sesuai jumlah enrollment untuk tiap daerah kabupaten/kota. 
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Manajemen pembiayaan  wajar dikdas sembilan tahun berbasis sekolah perlu 

dikembangkan di kabupaten Kudus sebagai model pengelolaan pembiayaan wajar dikdas 

yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, dengan mengutamakan 

peningkatan kualitas pembelajaran, dalam arti dana pembiayaan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat didukung oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kebutuhan riil 

satuan pendidikan. Dengan demikian besaran bantuan yang diterima tidak akan sama 

antara satu sekolah dengan lainnya, tergantung prestasi yang dimiliki oleh sekolah. 

Makin banyak presatasi yang dimiliki maka makin banyak pula bantuan pembiayaan 

yang diterima oleh sekolah. 

Manajemen pendidikan merupakan kegiatan melakukan fungsi-fungsi manajemen 

yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian  

(Robbins, 2007:58). Sumber daya manusia (man), pendanaan (money), metode (methods), 

materi dan bahan (materials) dan sarana (machine) merupakan komponen utama 

manajemen pendidikan. Dengan demikian manajemen pembiayaan pendidikan 

merupakan bagian dari manajemen pendidikan yang mencakup fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian biaya pendidikan.  

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka urusan pendidikan diserahkan ke 

daerah dan sekolah masing-masing. Sekolah juga diberi kewenangan mengelola masalah 

keuangan, dalam hal ini kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. 

Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis sekolah merupakan bagian dari kegiatan 

pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya 

secara efektif dan transparan. Penerapan Manajemen berbasis sekolah (MBS) diyakini 

sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisi pendidikan. Mulyasa (2007:46) 

mengatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management 

merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Hal ini 

disebabkan dalam konsep MBS, pengambilan keputusan diletakkan pada posisi yang 

paling dekat dengan pembelajaran yaitu sekolah, meskipun standar pelayanan 

minimumnya ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sekolah lebih leluasa dalam 
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mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasinya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan di sekolah. 

Menurut Jones (1985) ada tiga tahapan (fungsi) manajemen keuangan, yaitu 1) 

financial planning, 2) implementation involves accounting, dan 3) evaluation involves 

auditing. Warsono (2003) menyebutkan bahwa manajemen keuangan meliputi proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya keuangan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  lingkup manajemen keuangan meliputi 

kegiatan  1) perencanaan (budgeting), 2) pelaksanaan (accounting), dan 3) pertanggung 

jawaban (auditing).  

Manajemen pembiayaan wajar dikdas sembilan tahun berbasis sekolah merupakan 

manajemen pembiayaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan riil sekolah yang 

diharapkan mampu melengkapi dan menyempurnakan manajemen pembiayaan yang ada 

selama ini. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah ini memiliki ciri : (1) Penganggaran 

di sekolah dimulai dengan pelaksanaan EDS dan dilaksanakan pada bulan Januari (awal 

tahun anggaran dan bukan awal tahun pelajaran). Selama ini sekolah menyusun RKAS 

pada awal tahun pelajaran mengacu RKAS tahun sebelumnya setelah itu baru 

melaksanakan EDS. (2)  RKAS menjadi salah satu bahan Musrenbang. Selama ini 

musrenbang baru menjadi wacana untuk pembahasan APBD di Kabupaten Kudus. 

Harapannya bila RKAS menjadi salah satu materi bahasan Musrenbang, maka 

selanjutnya akan masuk dalam APBD dan turun sebagai BOS Pendamping (BOSDA), (3) 

BOSDA diterima sekolah sesuai dengan kebutuhan riil sekolah berdasar prestasi dan 

disebut sebagai Dana Prestasi (DP), (4) Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh orang yang 

memiliki kapabilitas, sesuai dengan perencanaan, dan berdasar pada prinsip keterbukaan, 

(5) Pengawasan anggaran melibatkan pengawasan eksternal dan internal. 

Perencanaan anggaran yang menjadi kewajiban sekolah selanjutnya dikelola oleh 

daerah dengan harapan jumlah bantuan dana pendamping BOS dari APBD Kabupaten 

bisa menutup semua kebutuhan sekolah sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas 

pembelajaran yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. 

Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program 

dan aktivitas dalam satuan moneter (Bastian:2006:39).Untuk itu kegiatan perencanaan 

anggaran dimulai dari pelaksanaan EDS pada bulan Januari dengan terlebih dahulu 
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sekolah menetapkan rencana jumlah siswa yang akan diterima pada tahun ajaran baru . 

Sesuai visi dan misi, sekolah menyusun program unggulan yang berorintasi pada 

kualitas/prestasi. Semua kebutuhan riil dituangkan dalam RKAS sesuai dengan laporan 

capaian program unggulan tahun sebelumnya, dan dimintakan rekomendasi terlebih 

dahulu kepada Pengawas sekolah untuk selanjutnya RKAS bersama proposal program 

unggulan dinilai oleh Tim Pembiayaan Kabupaten sesuai dengan kriteria dan poin 

prestasi yang dimiliki.  

DP yang diterima oleh SD/SMP Negeri ditetapkan melalui verifikasi oleh Bagian 

Perencanaan Pembiayaan Dinas Pendidikan. Bobot kriteria ditetapkan  3, 2, dan 1. 

Jumlah perolehan bobot tertinggi adalah 6 x 3 = 18.  Besaran  DP SD ditetapkan Rp 

1.000.000,-perpoin atau maksimal Rp 18.000.000,-  sementara SMP ditetapkan Rp 

15.000.000,- perpoin atau maksimal Rp 360.000.000,-  Penetapan besaran DP ini 

berdasar kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus, di mana SMP SSN 

dengan jumlah siswa terbanyak (973 siswa) bila dikalikan Rp 400.000,- persiswa 

pertahun akan menerima Rp 389.300.000,- Dengan demikian maka jumlah dana 

operasional yang dimiliki sekolah selama setahun bisa dirumuskan sebagai (BOS x n 

siswa) + (BOSDA/DP), di mana BOSDA/DP untuk SD dihitung berdasar rumus (Rp 

1000.000,- x poin) dan SMP (Rp 15.000,- x poin). Adapun pembobotan kriteria dan poin 

penetapan besaran DP untuk SD dan SMP Negeri terlihat pada tabel 1 dan tabel 2. 

Tabel 1. Pembobotan kriteria penetapan besaran Dana Prestasi SD 

 

 
NO 

 

KRITERIA 

BOBOT BUKTI 

FISIK 
3 2 1 

1. Nilai akreditasi Nilai akumula 

tif minimal 91  

Nilai akumula 

tif 81 -90 

Nilai akumula 

tif 56- 80 

Sertifikat 

akreditasi 

2. Peringkat UN Nilai rerata 

8,0 atau lebih 

Nilai rerata 

6,6 - 7,9  

Nilai rerata 

5,6 – 6,5 

Dokumen 

Nilai UN 

3. Prestasi akademik/ 

Non akademik 
Nasional   

 

Provinsi Kabupaten Sertifikat/pi

ala/piagam 

4. 

 

Program 

Unggulan Sekolah 

Sangat sesuai 

dengan 8 SNP  

Sesuai dengan 

8 SNP  

Kurang se 

suai dengan 8 

SNP  

Bukti peni 

laian dari 

PS 
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5. Laporan Capaian 

Program 

Unggulan Sekolah 

Tingkat 

ketercapaian 

91% - 100% 

Tingkat 

ketercapaian 

71% - 90% 

Tingkat 

ketercapaian 

51% - 70% 

LCPUS 

6. 

 

Penyusunan 

kebutu han riil 

sekolah (RKAS) 

tahunan dan 

pertriwulan serta 

LPJ BOSDA 

tahun sebelumnya. 

Sangat sesuai 

dengan 

program 

Unggulan 

sekolah yang 

dirinci da lam 

4 tri wulan 

Sesuai dengan 

program 

Unggulan 

sekolah yang 

dirinci dalam 

4 tri wulan 

Kurang se 

suai dengan 

program 

Unggulan 

sekolah yang 

dirinci dalam 

4 triwulan 

Bukti 

penilaian 

Pengawas 

sekolah 

 

 

Tabel 2. Pembobotan kriteria penetapan besaran Dana Prestasi SMP 

 

NO 

 

KRITERIA 

                                  BOBOT BUKTI 

FISIK 
3 2 1 

1. Status eks RSBI Eks RSBI - - Sertifikat 

2. Standar sekolah SSN - Non SSN Sertifikat 

3. Peringkat UN Nilai rerata 8,0 

atau lebih 

Nilai rerata  

6,6 - 7,9  

Nilai rerata 

5,6 – 6,5 

Hasil UN 

4. Nilai akreditasi Nilai akumula 

tif minimal  91  

Nilai akumula 

tif  81 -90 

Nilai akumula 

tif  71 – 80 

Sertifikat 

akreditasi 

5. Prestasi akademik 

/ Non akademik 

Nasional Provinsi Kabupaten Sertifikat/pi

ala/piagam 

6. Program Unggu 

lan Sekolah 

Sangat sesuai 

dengan 8 SNP  

Sesuai dengan 

8 SNP  

Kurang se 

suai dengan 8 

SNP  

Bukti 

penilaian 

dari PS 

7. Laporan Capai 

an Program Ung 

gulan Sekolah 

Tingkat 

ketercapaian 

91% - 100% 

Tingkat 

ketercapaian 

71% - 90% 

Tingkat 

ketercapaian 

51% - 70% 

LCPUS 

8. 

 

Penyusunan 

kebutuhan riil 

sekolah (RKAS) 

Setahun dan 

triwulan 

Sangat sesuai 

dengan 8 SNP 

yang dirinci da 

lam 4 tri wulan 

Sesuai dengan 

8 SNP yang 

dirinci dalam 4 

tri wulan 

Kurang se- 

suai dengan 8 

SNP yang 

dirinci dalam 

4 triwulan 

Bukti 

penilaian 

Pengawas 

sekolah 

 

Setelah ditetapkan jumlah bantuan berdasar poin dan kriteria, RKAS direvisi dan 

disahkan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan untuk SD dan Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten untuk SMP. RKAS dijadikan bahan Musrenbang pada bulan Maret, dan 

menjadi acuan penganggaran Dinas Pendidikan Kabupaten. Dengan demikian 
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penganggaran di daerah tidak lagi top down tetapi bottom up. Perencanaan anggaran di 

daerah berawal dari Renstra SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, RKA SKPD 

kemudian RAPBD. Setelah melalui proses pengesahan di DPRD maka RAPBD menjadi 

APBD yang salah satunya berupa DP. 

Di tingkat Pemerintah Kabupaten, untuk menjadi RKA SKPD yang disetujui, RKA 

masing-masing SKPD harus melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang). Yang perlu ditekankan di sini adalah Musrenbang Kabupaten dimulai dari 

Musrenbang tingkat desa (termasuk kebutuhan sekolah yang ada di wilayahnya), dibawa 

ke Musrenbang kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten. Data kebutuhan sekolah 

yang diajukan pada musrenbang desa dan seterusnya merupakan kebutuhan sekolah yang 

sudah ditetapkan dalam RKAS tahun berjalan, yang pengajuannya dibuat dalam empat 

RKAS triwulanan. 

Pelaksanaan anggaran sebaiknya tidak menyimpang dari perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah 

maka kepala sekolah harus mampu menerjemahkan program pendidikan ke dalam 

ekivalensi keuangan. Pelaksanaan anggaran yang ideal adalah (1) RKAS tiga bulanan 

yang disusun sekolah menjadi acuan bagi daerah dalam menetapkan jumlah bantuan yang 

disubsidi oleh APBD Kabupaten, sekaligus menjadi acuan tim pembiayaan sekolah 

dalam pelaksanaan pembelajaan dalam rangka memenuhi kebutuhan , (2) Perlu adanya 

perbaikan pada kinerja Tim  yang terdiri atas kepala sekolah selaku penanggung jawab 

dengan dengan Bendahara dan satu orang tua di luar komite, serta seorang komite yang 

ditetapkan sekolah. Bendahara dan bagian pembelian disarankan tidak satu nama. (3) 

Harus disusun petunjuk teknis penggunaan dana bantuan dari APBD Kabupaten, (4) 

Proses pelaporan anggaran harus sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

Kegiatan pengawasan anggaran meliputi: (1) pengawasan internal harus 

dilaksanakan oleh guru, karyawan, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, 

dan orang tua siswa mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (2) 

Pengawasan eksternal berupa pemeriksaan laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak 

ekspert sesuai ketentuan perundangan. (3) Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai 

SOP dan disepakati bersama oleh semua jenjang sekolah maupun petugas pemeriksa dari 

manapun, tentang pemeriksaan laporan keuangan, termasuk solusi yang diberikan 
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terhadap temuan yang ada. (4) Hasil pemeriksaan harus bisa memberikan laporan secara 

utuh, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap sekolah, selanjutnya bisa 

membandingkan prestasi yang dimiliki masing-masing sekolah mengingat prestasi 

menjadi tujuan utama, yang berdampak pada antusias masyarakat mendaftarkan anaknya 

di sekolah tersebut. 

PENUTUP 

Simpulan 

Manajemen pembiayaan wajar dikdas sembilan tahun berbasis sekolah di Kabupaten 

Kudus diharapkan mampu menjadi solusi peningkatan prestasi sekolah. Manajemen 

pembiayaan ini meliputi: (1) Perencanaan anggaran di sekolah dilaksanakan pada awal 

tahun anggaran dan bukan pada awal tahun pelajaran, dimulai dengan pelaksanaan EDS 

hingga tersusun RKAS sesuai kebutuhabn riil sekolah. (2) Besaran DP yang diberikan 

oleh pemerintah kabupaten dihitung berdasar poin sesuai kriteria yang ditetapkan oleh 

Tim pembiayaan Dinas Pendidikan berdasar prestasi yang dimiliki sekolah. (3) Penetapan 

jumlah DP oleh pemerintah kabupaten disesuaikan dengan kekuatan keuangan 

pemerintah kabupaten, yaitu Rp 1.000.000,- perpoin atau maksimal Rp 18.000.000,- 

untuk SD dan Rp 15.000.000,- atau maksimal  Rp 360.000,- untuk SMP. (4) Pelaksanaan 

anggaran mengikuti RKAS triwulan yang diajukan, sesuai aturan yang ditetapkan, dan 

menganut prinsip keterbukaan. (5) Pengawasan anggaran dilaksanakan oleh pihak 

internal sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, serta dilakukan monitoring 

dan evaluasi (pemeriksaan) oleh pihak eksternal dengan SOP yang telah disepakati 

bersama oleh sekolah, pemeriksa, dan pemerintah kabupaten. 

 

Saran  

1. Sekolah harus melaksanakan EDS untuk menyusun RKAS sesuai kebutuhan riil 

sekolah, dan membuat program unggulan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Dinas Pendidikan harus menyusun Juknis BOS Pendamping supaya sekolah memiliki 

pegangan yang kuat dalam melaksanakan pembiayaan, dan pihak pengawas eksternal 

memiliki dasar dalam memberikan evaluasi dan pembinaan. 
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3. Pemerintah kabupaten harus konsekuen melaksanakan Musrenbang, dan hasilnya 

untuk perbaikan mutu pendidikan ke depan. 

4. Semua pihak harus konsekuen dengan diberlakukannya BOSDA berdasar prestasi 

sekolah atau disebut juga dengan Dana Prestasi (DP) 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis program Kelompok 

Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan anak jalanan di RPSA Kota 

Semarang. Deskripsi dan analisis dilakukan secara menyeluruh berdasarkan model sistem manajemen mutu 

yaitu mulai dari input, proses, output, outcome dan impact. Metode yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM dan pendanaan menjadi 

faktor utama permasalahan dalam input program. Sedangkan sinergi antar jejaring merupakan kunci 

keberhasilan program. Dalam prosesnya, kemandirian anak jalanan menjadi tujuan utama pemberdayaan 

serta membutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi. Pembinaan dan pemberdayaan yang intensif 

memberikan pengaruh positif pada perilaku anak jalanan. Output dinilai dari peningkatan keterampilan serta 

perubahan mental anak untuk bertanggung jawab terhadap usaha yang dikelolanya. Selanjutnya outcome dari 

program yaitu berjalannya usaha-usaha dari KUEP yang dikelola oleh anak jalanan, perubahan hidup alumni 

anak jalanan yang telah memiliki pekerjaan. Dalam impact, ada tekanan positif sebagai bentuk partisipasif 

dari anak jalanan yang telah mencapai penyesuaian diri terhadap anak jalanan yang masih hidup dijalan.  

 

Kata Kunci: Manajemen Mutu, Pemberdayaan, Anak Jalanan.  
 

Abstract 
The purposes of this research are to describe and analyze Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

(KUEP) Programs as a form of street child empowerment in the RPSA in Semarang. Description and 

analysis carried out thoroughly based on quality management system that are starting from the input, 

process, output, outcome and impact. The method used is a qualitative research with case study approach. 

The results showed that the financial and human resources issues become a major factor in the input 

program. While synergy between of the networks is a key success in these program. In process, Independence 

of street child is a goal of empowerment and requires monitoring and evaluation systems. Intensive coaching 

and empowerment had a positive influence on the behavior of street child. Output assessed on skills 

improvement and mental changes in the child to be responsible to manage the business. Furthermore, the 

outcome of the program is a life changes of street child who already have jobs. In the impact, there is a 

positive pressure as a participatory form of street child who have reached the adaptation to child that still 

surviving on the road. 

 

Keywords: Quality Management, Empowerment, Street Child. 

 

 

Pendahuluan 

 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi ditahun 2020-2030, dengan 

memiliki penduduk usia produktif yang besar hingga mencapai 60% (Konadi, 2011). 

Disatu sisi bonus tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat 

menjadi bencana apabila tidak dipersiapkan kedatangannya. Anak-anak masa kini 

merupakan aset penerus bangsa dan akan menjadi penduduk usia produktif di tahun 2020-

2030. Sebagai komponen kemajuan bangsa, anak-anak harus kita perhatikan terutama 

nasib anak-anak jalanan. Target dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang 
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mengklaim akan mengurangi jumlah anak jalanan hingga nol persen tahun 2014 masih 

belum terwujud, malah jumlah anak jalanan semakin meningkat. Contohnya di Semarang, 

jumlah anak jalanan mencapai 350 orang pada tahun 2013, meningkat dari 275 orang di 

tahun 2012 dan 204 di tahun 2011 (Dinsospora Kota Semarang, 2013). 

Program penanganan atau program pemberdayaan anak jalanan telah banyak 

dilaksanakan baik dari pemerintah, maupun oleh pihak swasta dan LSM. Pemberdayaan 

anak jalanan di kota Semarang sendiri merupakan bentuk kerja sama antara LSM dengan 

Dinsospora dalam bentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Karena merupakan 

sebuah sistem, program pemberdayaan harus dipandang penuh mulai dari input sampai 

pada dampak yang dihasilkan. Laksono (2010) menjelaskan proses implementasi standar 

mutu harus dilakukan dengan pendekatan berbasis sistemik melalui tahapan subsistem 

berurutan dari input, proses, output, outcome sampai impact. Manajemen mutu 

pemberdayaan atau empowerment quality management (EQM) menekankan pada 

penciptaan mutu melalui setiap aspek kegiatan pemberdayaan (Rahardian, 2015).  

Faktor utama penyebab timbulnya anak jalanan yaitu karena kemiskinan atau 

kesulitan ekonomi keluarga (Nastiti, 2012). Lebih lanjut Purnama, et.al (2012) 

menjelaskan bahwa pemberdayaan orangtua anak jalanan untuk mendapatkan pekerjaan 

guna meningkatkan ekonomi keluarga merupakan strategi pemberdayaan yang penting 

dalam penanganan anak jalanan. Terciptanya kemandirian masyarakat dengan potensi yang 

ada, guna meningkatkan ekonomi merupakan faktor terpenting dari pemberdayaan, 

bagaimanapun cara, teknik, strategi atau metode yang dipakainya (Setiana, 2015). 

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) merupakan program pemberdayaan yang 

dilaksanakan oleh salah satu RPSA di Kota Semarang, dimana orientasi program adalah 

membentuk kemandirian anak jalanan melalui usaha-usaha yang dikelola bersama. KUEP 

merupakan wadah praktek bagi anak jalanan untuk mengaplikasikan keterampilan yang 

telah dilatih sebelumnya, dan sebagai wadah pendampingan bagi pengelola RPSA dalam 

memberdayakan anak jalanan.      

Oleh karena itu untuk mengetahui implementasi dari program KUEP sebagai upaya 

menyiapkan aset bangsa menuju kemandirian ekonomi, penelitian ini fokus pada analisis 

menyeluruh tentang sistem manajemen mutu program pemberdayaan KUEP mulai dari 

input, proses, output, outcome sampai impact, serta faktor pendukung dan penghambat dari 

implementasi program tersebut.   
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Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Pendekatan 

case study digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu kasus yaitu manajemen 

mutu program pemberdayaan anak jalanan mulai dari input, proses, output, outcomes, 

impact, faktor penghambat, dan faktor pendukung program sebagai feedback dari 

pelaksanaan program. Selanjutnya pengumpulan data bertumpu pada triangulation data 

yang dihasilkan dari tiga metode yaitu interview, participant observation, document 

records (Chariri, 2009). Informan dalam penelitian ini terdiri dari anak jalanan, orang tua 

anak jalanan, alumni anak jalanan, pengelola RSPA, serta perwakilan dari Dinsospora Kota 

Semarang.  

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Program Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

 Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) merupakan salah satu bentuk dari 

program pemberdayaan anak jalanan di RPSA Kota Semarang. Program KUEP bertujuan 

untuk membangun kemandirian anak jalanan melalui pengelolaan usaha bersama yang ada 

di RPSA. Beberapa bentuk KUEP yaitu  usaha bengkel, cuci motor, toko kelontong, 

warung angkringan, counter HP, dan tailor. Usaha-usaha tersebut menjadi praktek bagi 

anak jalanan untuk mengaplikasikan keterampilan yang telah diajarkan sebelumnya. 

Melalui pendampingan, anak-anak jalanan yang telah diseleksi diberi tanggung jawab dan 
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kepercayaan untuk mengelola usaha tersebut. Saat ini terdapat 10 orang anak jalanan yang 

masuk dalam program KUEP. Anak jalanan yang masuk dalam KUEP berusia minimal 16 

tahun dan telah terseleksi terlebih dahulu melalui pemantauan terhadap latar belakang anak 

dan keluarganya.        

 

Input Program Pemberdayaan 

Input merupakan bahan dasar atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

implementasi program yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dana, 

peralatan, network, dan sebagainya (Parsons, 2013). Input dalam program kelompok usaha 

ekonomi produktif (KUEP) adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam program KUEP terdiri dari para pengelola harian. 

Pengelola harian yang berjumlah lima orang  terdiri dari atas ketua, sekretaris, 

bendahara, serta pengawas program. Untuk pengelola harian program mayoritas 

merupakan alumni anak jalanan yang telah berpendidikan rata-rata SMA.  

2. Sumber Dana 

Sumber dana program berasal dari dana internal RPSA dan para donatur. Para donatur 

meliputi dinas sosial, keagamaan, perusahaan swasta dan dana masyarakat secara 

pribadi. Delapan puluh persen sumber dana berasal dari dana internal dan sisanya 

berasal dari eksternal.     

3. Peralatan/Fasilitas 

Beberapa fasilitas usaha yang ada untuk mendukung program KUEP di RPSA ini 

adalah usaha bengkel, cuci motor, toko kelontong, warung angkringan, counter HP dan 

tailor. Semua fasilitas tersebut digunakan dengan tujuan membangun jiwa 

kewirausahaan para anak jalanan. 

4. Network 

Untuk menutup keterbatasan sumber daya manusia, pengelola bekerjasama dengan 

beberapa komunitas di semarang yaitu FORPAJAR (Forum Peduli Anak Jalanan), 

Komunitas Satoe Atap, Komunitas Difabel, Save Street Child Semarang, dll. Selain itu 

pengelola juga bekerjasama dengan beberapa universitas di Semarang yaitu Unnes, 

Undip, Unwahas dan Udinus.      

Program yang bermutu memerlukan dukungan input yang bermutu pula. Hubungan 

input dengan mutu yaitu dalam hal perencanaan program. Perwakilan Dinsospora 
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menjelaskan bahwa “selama ini kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan anak jalanan 

adalah SDM dan pendanaan. Karena pemberdayaan anak jalanan itu bersifat non profit 

oriented dan memerlukan proses yang lama jarang sekali ada volunter yang mau membina 

anak jalanan kecuali orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama”. Hal ini 

sejalan dengan kondisi yang ada di RPSA mayoritas SDM berasal dari alumni anak jalanan 

yang memiliki kemampuan terbatas terutama dalam hal manajemen usaha. Suyatna (2013) 

juga berpendapat bahwa unsur kerelawanan menjadi penyebab keterbatasan SDM di 

RPSA. Selanjutnya, pengelola RPSA menjelaskan bahwa “Sumber daya manusia yang 

profesional dari network memiliki waktu yang terbatas dalam membina anak jalanan 

sehingga tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan”. Untuk itu 

dapat disimpulkan bahwa mutu SDM sebagai pengelola masih tergolong rendah.   

Selain sumber daya manusia yang terbatas, sumber dana menjadi kendala dalam 

pemberdayaan anak jalanan. Karena 80% dana berasal dari dana internal, pihak RPSA 

mengaku kesulitan untuk mengembangkan fasilitas usaha bagi anak jalanan. Pengelola 

menjelaskan bahwa “setiap tahun anggaran untuk pemberdayaan anak jalanan dari 

Dinsospora semakin menurun, sedangkan sumber eksternal lainnya tidak bersifat 

permanen yang kadang ada dan tidak, sehingga kami sangat kesulitan dalam mencari 

tambahan dana untuk operasional”. Dari pihak Dinsospora mengatakan bahwa 

pemberdayaan anak jalanan akan lebih banyak bertumpu pada RPSA. Dinsospora sendiri 

memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengangani masalah sosial yang tidak hanya 

sebatas pada penanganan anak jalanan seperti PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang 

terlantar), tuna wisma, WTS, dsb. Masalah-masalah sosial tersebut belum ditangani oleh 

tenaga-tenaga sosial yang spesifik.    

Kaitanya dengan input Dinsospora dan pihak RPSA memiliki pendapat yang sama 

bahwa sinergi antar jejaring komunitas merupakan kunci keberhasilan program dan 

sekaligus menjadi penutup keterbatasan input lainnya. Anasiru (2011) menambahkan 

bahwa program penanganan anak jalanan akan berjalan baik jika terdapat koordinasi antara 

pemerintah, swasta, akdemisi dan pihak-pihak terkait lainnya. 

 

Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Proses adalah “what your project does”. Serangkaian kegiatan yang dirancang 

secara sadar dalam usaha meningkatkan kompetensi input demi menghasilkan output dan 
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outcome (Parsons, et al, 2013). Berikut adalah serangkaian proses atau tahapan 

pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan dalam bentuk KUEP: 

1. Pemantauan 

Dimulai dari pemantauan anak di jalan. Pemantauan ini berfungsi untuk menyeleksi 

anak jalanan dan melihat potensi yang dimiliki anak tersebut. Anak yang akan masuk 

dalam program KUEP berusia minimal 16 tahun. Batasan usia tersebut sejalan pada 

pendapat Suharma (2013) bahwa anak jalanan pada usia tersebut memiliki 

kecenderungan yang lebih kecil untuk berada di jalan. Dalam pemantauan juga akan 

dipelajari latar belakang orang tua anak yang bersangkutan. Pendekatan ini dilakukan 

dengan langsung turun ke jalan dengan nama “Dolanan Karo Bocah”.   

2. Pengentasan  

Pengentasan anak jalanan dilakukan dengan memasukkan anak tersebut ke RPSA. Di 

dalam RPSA anak dilatih bagaimana hidup secara normal, merubah mind set dan 

mental mereka untuk tidak bergantung pada pemberian orang lain. Tujuan 

memasukkan anak ke RPSA adalah untuk dapat memantau perkembangan anak secara 

lebih inten.     

3. Penelusuran Bakat dan Minat 

Cara penelusuran bakat yaitu melalui program pelatihan-pelatihan keterampilan. 

Program pelatihan keterampilan dilaksanakan dua minggu sekali dengan bekerjasama 

dengan beberapa network dari RPSA. Pelatihan yang dilaksanakan meliputi pelatihan 

menjahit, tata boga, salon, kewirausahaan, perbengkelan, dsb.  

4. Pembinaan dan Pendampingan 

Pembinaan dilakukan dengan tujuan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan 

terhadap anak jalanan. Setelah memiliki keterampilan yang dirasa cukup, anak tersebut 

diberikan tugas untuk mengelola usaha-usaha yang ada di RPSA.  Namun administrasi 

pengelolaan usaha dilakukan secara terbatas. Dalam pencatatan keuangan hanya 

sekedar pencatatan keluar masuk uang. Dalam hal manajemen usaha masih dapat 

dikatakan kurang, karena pengelola harian sendiri sebagai pendamping memiliki 

kemampuan terbatas dalam manajemen usaha.    

Proses merupakan variabel penilaian mutu yang sangat penting. Tahapan proses di 

atas sejalan dengan pendapat Setiana (2015) yang menjelaskan bahwa terciptanya 

kemandirian masyarakat dengan potensi yang ada merupakan faktor terpenting dari 

pemberdayaan, bagaimanapun cara, teknik, strategi atau metode yang dipakainya. 
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Penelitian Ningsih (2013) menunjukkan program penanganan anak jalanan dapat dilakukan 

melalui penanganan pendidikan dalam hal keterampilan dan pengetahuan berupa 

pengetahuan perilaku hidup bersih, pendidikan mental, pendidikan karakter, keterampilan 

menjahit dan perbengkelan. Prabowo (2009) menjelaskan bahwa jika proses berjalan 

dengan baik, maka akan menghasilkan produk atau layanan yang baik belumlah cukup, 

karena sebuah produk/layanan yang baik juga tergantung pada input yang baik.  

 Selain ditujukan untuk anak jalanan program pemberdayaan juga ditujukan untuk 

para orang tua anak jalanan. Orang tua anak jalanan juga diberi pelatihan keterampilan 

usaha untuk dapat mengembangkan diri. Namun dalam pelaksanaannya melakukan 

pembinaan kepada orang tua anak jalanan jauh lebih sulit daripada melakukan pembinaan 

terhadap anak yang bersangkutan. Orang tua anak jalanan lebih suka menyuruh anaknya 

untuk turun ke jalan, dengan alasan lebih cepat memperoleh uang dari meminta daripada 

harus susah-susah menjalankan usaha. Hal tersebut menjadi alasan kenapa setelah proses 

seleksi, anak-anak tersebut diajak bergabung untuk tinggal di RPSA. Karena 

pemberdayaan anak jalanan, mencakup pembinaan dan penataan hidup normal, 

bertanggung jawab serta menghilangkan mindset bergantung pada orang lain yang 

ditanamkan orang tuanya sejak kecil.  

Mayoritas orang tua keberatan jika anaknya atau dirinya ikut dalam program 

pendampingan. Orang tua anak jalanan menuturkan bahwa “kalau anak saya ikut pelatihan 

dan tinggal di RPSA, penghasilan saya akan berkurang dan nanti kami makan apa”. 

Bahkan beberapa orang tua meminta uang kepada pihak RPSA jika anaknya diikutkan 

dalam program sebagai ganti penghasilannya yang hilang. Namun anak-anak yang telah 

masuk seleksi sangat antusias dan ingin mengubah pola hidupnya, mereka menginginkan 

kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan dan keterampilan.    

Menurut para informan, proses pendampingan minimal memerlukan waktu 24 jam 

selama setahun dan tidak hanya sebatas pada permukaannya saja, namun dilakukan secara 

mendalam dan menyeluruh pada kehidupan anak jalanan. Karena keterbatasan dalam input 

yaitu SDM dan dana, tidak memungkinkan proses akan berjalan optimal. Dalam proses, 

pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif akan memberikan hasil yang lebih baik. 

Pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif akan membawa rasa nyaman dan 

penilaian baik anak jalanan terhadap RPSA, sehingga mereka betah untuk tinggal serta 

memiliki keterikatan terhadap program pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Anugrawati (2012) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi anak jalanan 
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di RPSA semakin baik pula penilaiannya terhadap program-program RPSA. Penilaian 

yang baik akan berkorelasi positif dengan perilaku anak jalanan. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap anak jalanan, mayoritas anak mengaku bahwa para pengelola 

membina hubungan baik dan memiliki kedekatan dengan anak-anak binaan.            

 

Output Program Pemberdayaan 

Dalam kaitannya dengan proses, sistem manajemen mutu menggunakan landasan 

IPO (Input-Process-Output). Jadi tidak hanya memastikan pada proses, atau input, tetapi 

manajemen mutu juga harus memastikan pada komponen output (Pujilestari, 2014). 

Menurut Parsons, et al (2013) output adalah “what your project produce” Sesuatu yang 

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun nonfisik.  

Output dinilai dari peningkatan keterampilan serta perubahan mental anak untuk 

bertanggung jawab terhadap usaha yang dikelolanya. Dengan keterampilan, rasa tanggung 

jawab, kemandirian serta kehidupan yang mulai tertata dapat membawa dampak positif 

pada anak tersebut di kehidupan bermasyarakat. Alumni anak jalanan yang juga 

merupakan pengelola harian program berpendapat bahwa “output terpenting dalam 

program pemberdayaan KUEP adalah anak jalanan memiliki rasa tanggung jawab”. 

Lebih lanjut perwakilan Dinsospora menjelaskan bahwa keberhasilan output dari program 

pemberdayaan anak jalanan adalah kemandirian anak jalanan untuk tidak turun ke jalan.  

Output dari program KUEP sendiri adalah peningkatan keterampilan anak jalanan 

seperti keterampilan menjahit, bengkel, salon, dan keterampilan berwirausaha. Selain 

output tersebut, soft skill lain yang dapat terlihat adalah adanya rasa tanggung jawab anak 

jalanan terhadap diri dan lingkungannya serta meningkatnya rasa percaya diri. Untuk 

menilai apakah output yang dihasilkan bermutu atau tidak, diperlukan suatu standar hasil 

dalam suatu program pemberdayaan. Jika dilihat dari aspek kemandirian, program KUEP 

telah mampu memberdayakan anak jalanan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.          

 

Outcome Program Pemberdayaan  

Menurut Parsons, et al (2013) outcomes adalah “what your project achives” Segala 

sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek 

langsung). Outcome program KUEP dilihat dari kegiatan usaha yang dikelola oleh anak 

jalanan tersebut. Beberapa usaha dari KUEP yang berjalan baik adalah bengkel, toko, cuci 

motor, warung/angkringan. Menurut pengelola tidak mudah melibatkan anak jalanan 
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dalam usaha atau bisnis. Penilaian yang paling diutamakan adalah tanggung jawab. 

Menurut pengelola, beberapa outcome masih menunjukkan hasil yang negatif sebagaimana 

penjelasannya dalam kutipan wawancara yaitu “sering kali anak yang dilatih sudah 

mampu menjalankan bisnis, namun dari sisi mental masih buruk ada beberapa anak yang 

membawa lari hasil usaha”.  

Sedangkan outcome lainnya yaitu setelah proses pendampingan usaha selesai dan 

dirasa mampu untuk mandiri anak diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap tinggal di 

RPSA atau kembali ke rumah. Berdasarkan hasil pengamatan anak jalanan yang memilih 

kembali ke rumah, saat ini telah memiliki pekerjaan, ada yang bekerja di salon, membuka 

angkringan, menjadi sales, menjadi supir, caddy golf, dsb. Mereka tidak kembali turun ke 

jalan.  

Hasil wawancara dengan para alumni anak jalanan menunjukkan bahwa “banyak 

perubahan positif yang terjadi selama kami tinggal di RPSA antara lain belajar hidup 

mandiri dengan keterampilan kewirausahaan yang diajarkan, memiliki kebiasaan hidup 

yang baik, menjadi percaya diri untuk kembali ke masyarakat, dan lebih dekat secara 

rohani kepada Tuhan”.   

 

Impact Program Pemberdayaan 

Impact adalah “How your project contributes to higher-level strategic golas” 

(Parsons, et al, 2013). Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif, pada setiap 

tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Impact dari program ini 

adalah anak-anak yang telah berhasil berwirausaha dapat menjadi contoh dan motivasi 

untuk anak jalanan lain. Dengan perubahan mental dan sikap, anak tersebut dapat 

memperoleh kepercayaan dalam masyarakat. Pada umumnya anak-anak yang telah berhasil 

tersebut akan mengajak dan memberi motivasi anak jalanan lain untuk tidak turun kejalan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Yumpi (2013) yang menjelaskan bahwa ada tekanan 

positif sebagai bentuk partisipasif dari anak jalanan yang telah mencapai penyesuaian diri 

terhadap anak jalanan yang masih hidup dijalan. Salah satu alumni anak jalanan 

menuturkan bahwa “program-program yang telah saya ikuti memotivasi saya untuk lepas 

dari kehidupan jalanan”. Beberapa alumni telah mengajarkan keahliannya kepada anak 

jalanan lain, misalnya keterampilannya menjahit, bengkel ataupun membuat produk-

produk kreatif telah diajarkan kepada anak jalanan lain dengan sukarela. Bahkan sampai 

saat ini RPSA sering menerima order produk-produk kreatif dari bahan bekas kreasi anak 
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jalanan. Namun outcome yang negatif juga memiliki dampak (impact) terhadap beberapa 

usaha yang dikelola oleh anak jalanan, dampak tersebut adalah macetnya usaha yang 

dijalankan, karena masalah finansial.            

 

Faktor Pendukung Keberhasilan Program Pemberdayaan 

 Berdasarkan uraian input, proses, output, outcome, dan impact atas program 

pemberdayaan anak jalanan melalui KUEP dapat dianalisis beberapa faktor pendukung 

program tersebut yaitu 

1) Sinergi antar jejaring 

Jejaring baik dari komunitas-komunitas peduli anak jalanan ataupun dari pihak 

pemerintah dan akademisi merupakan modal sosial yang kuat yang mampu 

menutupi beberapa keterbatasan input lain seperti keterbatasan SDM dan dana. 

Anasiru (2011) menyebutkan bahwa program penanganan anak jalanan akan 

berjalan baik jika terdapat koordinasi antara pemerintah, pihak swasta, akademisi 

dan pihak-pihak terkait lainnya. Lebih lanjut Fauziah (2015) menjelaskan bahwa 

peran komunitas dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan adalah peran 

edukasional, peran perwakilan dan peran tekhnis. Maka dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan program pemberdayaan anak jalanan pada RPSA kota Semarang 

terletak pada cara atau sistem edukasi yang diberikan pada anak jalanan dan peran 

perwakilan yang diberikan berupa respon dari masyarakat atau pihak luar seperti 

perhatian dari pemerintah, komunitas-komunitas anak jalanan, masyarakat umum, 

akademisi terhadap keberadaan RPSA serta peran tekhnis yang berupa prosedur 

atau sistem pemberian bantuan kepada RPSA.  

2) Pelatihan dan pendampingan yang intensif 

Kuantitas dan kualitas program pemberdayaan dapat berkorelasi positif terhadap 

perilaku anak. Pelatihan dan pendampingan intensif dapat dilakukan dengan 

mengajak anak tinggal di RPSA. Anak yang tinggal di RPSA minimal akan 

terhindar dari doktrin-doktirn orang tua yang terus mengeksploitasi mereka.   

  

Faktor Penghambat Keberhasilan Program Pemberdayaan 

 Anggraeni (2013) menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan program 

penanganan anak jalanan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor 

internal meliputi: 
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1) Keterbatasan SDM 

Selain keterbatasan dalam jumlah, keterbatasan SDM juga meliputi keterbatasan 

keahlian dari para pengelola program. Meski memiliki integritas dalam menangani 

permasalahan anak jalanan, namun kemampuan dan keahlian dari para pengelola 

perlu ditingkatkan guna menghasilkan output yang diharapkan. Terutama keahlian 

dalam manajemen usaha  

2) Keterbatasan dana 

Keterbatasan dana menyebabkan beberapa program yang dirancang tidak berjalan 

maksimal atau tidak terealisir.  

3) Tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap program.  

Selama ini program penanganan anak jalanan, baik program KUEP maupun 

program lainnya asal dijalankan. Tidak ada kriteria khusus atau sistem pengawasan 

dan evaluasi yang mengukur tingkat keberhasilan dari program. Sehingga 

keberhasilan program tidak dapat terlihat secara jelas dan hanya berdasarkan 

persepsi tanpa ada tolok ukur yang jelas pula.   

Sedangkan hambatan dari faktor eksternal meliputi:  

1) Mindset anak jalanan yang ingin hidup bebas dan tidak terikat 

Sikap dan perilaku anak jalanan yang susah diatur, lebih suka kebebasan, dan 

beranggapan mudah mencari uang di jalan tanpa adanya keahlian atau 

keterampilan. Sehingga dalam program KUEP ini diperlukan seleksi yang tepat 

untuk mencari anak jalanan yang benar-benar memiliki motivasi yang kuat untuk 

merubah dan meningkatkan kualitas hidupnya.   

2) Mindset orang tua yang lebih mementingkan eksploitasi anak daripada pendidikan. 

Doktrin-doktrin orang tua yang mengharuskan anak untuk ikut bertanggung jawab 

terhadap ekonomi keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran anak 

untuk membantu mendapatkan penghasilan (Suharma, 2013). Lebih lanjut Suharma 

menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua yang anaknya hidup dijalan tidak 

peka terhadap kebutuhan anak serta berbagai perilaku anak dalam mendapatkan 

penghasilan dijalan, diarahkan atau diajarkan oleh orang tua. P 

Perubahan mental dan mindset baik dari pihak anak atau orang tua inilah yang 

memerlukan waktu lama serta membutuhkan pendampingan secara intensif.     
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Kesimpulan 

Hasil deskrispi dan analisis program KUEP di RPSA Kota Semarang menunjukkan bahwa 

keterbatasan SDM dan Dana menjadi faktor utama permasalahan dalam input program. 

Sedangkan sinergi antar jejaring komunitas merupakan kunci keberhasilan program dan 

sekaligus menjadi penutup keterbatasan input lainnya. Dalam pelaksanaan program atau 

prosesnya, kemandirian anak jalanan dengan potensi yang ada merupakan faktor terpenting 

dari tujuan program pemberdayaan. Pada tahapan pelaksanaan program diperlukan adanya 

sistem pengawasan dan evaluasi sehingga pada nantinya output yang dihasilkan dapat 

terukur kualitas dan kuantitasnya. Pembinaan dan pemberdayaan yang intensif 

memberikan pengaruh positif pada perilaku anak jalanan. Berdasarkan aspek kemandirian, 

output dinilai dari peningkatan keterampilan serta perubahan mental anak untuk 

bertanggung jawab terhadap usaha dari program KUEP yang dikelolanya. Selanjutnya 

outcome program menunjukkan beberapa capaian dari program seperti jalannya usaha-

usaha dari KUEP yang dikelola oleh anak jalanan, perubahan hidup alumni anak jalanan 

yang tidak lagi turun ke jalan dan bahkan telah memiliki pekerjaan. Dalam impact, ada 

tekanan positif sebagai bentuk partisipasif dari anak jalanan yang telah mencapai 

penyesuaian diri terhadap anak jalanan yang masih hidup dijalan. Pada umumnya anak-

anak yang telah berhasil tersebut akan mengajak dan memberi motivasi anak jalanan lain 

untuk tidak turun kejalan. Faktor pendorong program KUEP yaitu 1) Sinergi antar jejaring 

kerja, 2) Pelatihan dan pendampingan yang intensif. Sedangkan faktor penghambat 

program adalah 1) Keterbatasan SDM, 2) Keterbatasan dana, 3) Tidak adanya sistem 

pengawasan dan evaluasi terhadap program, 4) Mindset anak jalanan yang ingin hidup 

bebas dan tidak terikat, 5) Mindset orang tua yang lebih mementingkan mengeksploitasi 

anak daripada pendidikan.  

 

Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 1) Perlu adanya sistem pengawasan dan 

evaluasi program. 2) Perlu adanya peningkatan keterampilan dan keahlian para pengelola 

program. 3) Meningkatkan sinergi antar jejaring. 4) Sangat diperlukan program yang 

khusus untuk orang tua anak jalanan dengan konsep penguatan keluarga.  
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ABSTRAK 

Perekonomian Indonesia saat ini bertumpu pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan 

masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Pati semakin bertambah banyak. UMKM memberikan dampak positif 

bagi masyarakat yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sektor UMKM 

memiliki peranan penting sebagai penguat ekonomi kerakyatan. 

Kabupaten Pati merupakan daerah yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Berada pada posisi 

110
0
,50’ – 111

0
,15’ bujur timur, 6

0
,25’ – 7

0
,00’ lintang selatan dan memiliki garis pantai sepanjang 60 km. 

Kabupaten Pati memiliki potensi perikanan yang besar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Menurut Prasetio, 

dkk (2010), Kabupaten Pati memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perikanan budidaya sebab 

memiliki tambak terluas di Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10.353 Ha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh balai penelitian dan pegembangan Kabupaten Pati, didapati bahwa UMKM unggulan pertama di Kabupaten 

Pati adalah sektor pengolahan ikan. 

Kata kunci: usaha mikro, kecil, dan menengah; ekonomi kerakyatan; sektor pengolahan ikan di kabupaten Pati. 

  

ABSTRACT 

Indonesia's economy relies on micro, small and medium enterprises (SMEs). The existence of the SMEs in Pati 

regency more and more. SMEs have a positive impact for the people that can create jobs both for myself and others. 

SME sector has an important role as a booster of social economy. 

Pati Regency is an area that partly directly adjacent to the sea. Being at 1100.50 '- 1110.15' east longitude, 60.25 '- 

70.00' latitude south and has a coastline of 60 km. Pati regency has a large fishery potential and the potential to be 

developed. According Prasetio, et al (2010), Pati regency has a great potential to develop aquaculture because it has 

the largest pond in Central Java Province in the amount of 10 353 hectares. Based on research conducted by 

research centers and pegembangan Pati regency, it was found that SMEs seeded in Pati Regency is the fish 

processing sector. 

 

Keyword: small medium entreprise (SMEs), populist economics, fish processing sector in Pati district. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari usaha 

pembangunan dua sektor pangan yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan 

sektor kedua yaitu perikanan. Pembangunan sektor perikanan masih sangat potensial untuk 

ditingkatkan seiring dengan peningkatan kebutuhan ikan untuk pasar nasional maupun ekspor. 

Pembangunan sektor perikanan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian 

masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Menurut Dahuri (2004) sektor perikanan dan 

kelautan memberikan kontribusi sekitar 12,4% terhadap PDB Nasional dan menyerap lebih dari 

16 juta tenaga kerja secara langsung. 

Perekonomian Indonesia saat ini bertumpu pada usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Keberadaan masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Pati semakin bertambah 

banyak. UMKM memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu dapat membuka lapangan 

pekerjaan baik untuk diri sendiri dan orang lain. Sektor UMKM memiliki peranan penting 

sebagai penguat ekonomi kerakyatan. 

Kabupaten Pati merupakan daerah yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan 

laut. Berada pada posisi 110
0
,50’ – 111

0
,15’ bujur timur, 6

0
,25’ – 7

0
,00’ lintang selatan dan 

memiliki garis pantai sepanjang 60 km. Kabupaten Pati memiliki potensi perikanan yang besar 

dan sangat potensial untuk dikembangkan. Menurut Prasetio, dkk (2010), Kabupaten Pati 

memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan perikanan budidaya sebab memiliki tambak 

terluas di Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10.353 Ha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh balai penelitian dan pengembangan Kabupaten Pati, didapati bahwa UMKM unggulan 

pertama di Kabupaten Pati adalah sektor pengolahan ikan.  

Sektor pengolahan ikan merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pati. Salah satu budidaya perikanan yang berkembang di Kabupaten Pati adalah budidaya 

Bandeng Juwana (Chanos chanos Forsk). Tahun 2006, produksi bandeng Kabupaten Pati 

menyumbang sekitar 5% produksi bandeng nasional dan sekitar 40% produksi bandeng Jawa 

Tengah. Ikan bandeng selain berfungsi sebagai komoditas ekspor yang mampu mendatangkan 

devisa negara, juga berperan penting  sebagai  penggerak  perekonomian  rakyat  di daerah 

pesisir.  

Usaha pengolahan Bandeng Juwana di Kabupaten Pati memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan. Selain karena ketersediaan bahan baku yang melimpah, produk Bandeng Juwana 

sudah dikenal oleh masyarakat luas. Usaha Bandeng Juwana berdampak positif pada 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

123 
 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Walaupun 

memiliki potensi yang besar, namun perkembangan usaha pengolahan Bandeng Juwana di 

Kabupaten Pati cenderung stagnan. Kabupaten Pati sebagai salah  satu  sentra  produksi  ikan  

bandeng  terbesar  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  kerapkali mengalami  permasalahan  pada  

kontinuitas  produksi, pemasaran  hasil,  serta  aspek  lingkungan.  Dalam  rangka peningkatan  

produksi  dan  produktivitas  ikan  bandeng  di Kabupaten  Pati,  diperlukan  sentuhan  teknologi  

budidaya yang aplikatif disertai kerja sama yang komprehensif antar pemerintah  pusat,  

pemerintah  daerah,  dan  masyarakat pembudidaya.  

Menurut Prasetio dkk (2010) salah satu permasalahan dari produksi bandeng di Jawa 

Tengah adalah lemahnya penanganan pasca panen yang diakibatkan keterbatasan diversifikasi 

pengolahan bandeng. Kondisi ini dimungkinkan karena masih adanya kendala-kendala dalam 

pengembangan usaha pengolahan Bandeng Juwana. Selain itu, dimungkinkan masih banyak 

potensi yang belum dioptimalkan oleh para stakeholder di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, perlu 

dicari faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha pengolahan 

Bandeng Juwana di Kabupaten Pati dan cara mengatasinya 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Usaha Pengolahan Bandeng Juwana sebagai Penggerak Ekonomi 

Kerakyatan di Kabupaten Pati”. 

2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha pengolahan Bandeng 

Juwana? 

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pengolahan Bandeng Juwana? 

3.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha 

pengolahan Bandeng Juwana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan usaha pengolahan Bandeng Juwana. 

4. Manfaat 

1. Bagi Pemerintah 

a. Dapat menjadi saran untuk  menerapkan kebijakan di bidang yang bersangkutan dengan 

penelitian ini. 

2. Bagi Masyarakat 
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a. Mengatasi masalah UMKM pengolahan Bandeng Juwana.  

b. Dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan maksimal. 

c. Meningkatkan keuntungan para pengusaha pengolahan Bandeng Juwana. 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM): 

1. Pengertian UMKM 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2. Kriteria 

No Uraian Kriteria 

Aset Omset 

1 Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

2 Usaha Kecil >50 juta s/d 500 juta >300 juta s/d 2,5 milyar 

3 Usaha Menengah >500 juta s/d 10 milyar >2,5 milyar s/d 50 milyar 

Tabel 2.1 (Kriteria UMKM) 

Seiring dengan karakteristiknya yang spesifik tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah 

memiliki beberapa kelemahan (weaknesses), yaitu: 
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a. kekurangmampuan dalam menangkap peluang pasar yang ada dan dalam memperluas 

pangsa pasar; 

b. kekurangmampuan dan keterbatasan dalam mengakses sumber dana (modal) dan 

kelemahan dalam struktur permodalan; 

c. rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia; 

d. keterbatasan jaringan usaha kerjasama antarpelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; 

e. terciptanya iklim usaha yang kurang kondusif, karena cenderung berkembang kearah 

persaingan yang saling mematikan; 

f. program pembinaan yang dilakukan masih kurang terpadu; dan 

g. kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis 

UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana 

perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja 

yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di 

pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM 

terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. 

2. Peranan UMKM Terhadap Ekonomi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM 

diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. 

Data dari Biro Pusat Statistik1 (BPS) menunjukkan bahwa persentase jumlah UMKM 

dibandingkan total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, 

jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. 

Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari 

separuh ekonomi kita di dukung oleh produksi dari UMKM (59,3%). 

Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan 

kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini 

mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi 

(garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. 

3. Ekonomi Kerakyatan 
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Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah 

sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang 

ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:  

1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;  

2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara; 

3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara 

dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, 

peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:  

1. mengembangkan koperasi, 

2. mengembangkan BUMN, 

3. memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

4. memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, 

5. memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 

Menurut Sulistyo (2010) mengemukakan bahwa Ekonomi kerkayatan sebagai sistem 

ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pertumbuhan melalui mekanisme pasar yang 

adil ( rakyat sebagai pelaku utama, berpartisipasi sebagai pengambil keputusan, serta memiliki 

akses dan kontrol terhadap alokasi sumberdaya ) dan lebih mengutamakan kemakmuran 

masyarakat diatas kemakmuran orang perorang. 

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. 

Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh rakyat 

kebanyakan (Popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja 

yang dapat diusahakan dan diakuinya, termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Gagasan 

ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia 

untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

dalam menerapkan teori pertumbuhan.  

Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di Negara kawasan Eropa 

ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan 
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agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling 

bawah, namun pada kenyataannya ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak menikmati 

secara utuh cucuran hasil pembangunan yang diharapkan. Bahkan berakibat terjadinya 

kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. 

Pembangunan yang beriorentasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak 

pada kepentingan rakyat. Dari kenyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan 

dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Menurut Prof. Dr. 

Mubyarto Guru Besar UGM, bahwa sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang 

berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh 

pada rakyat.  

Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring 

(network) yang menghubungkan sentral inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat 

kedalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik 

diantara pelaku usaha masyarakat. Sebagai suatu jejaring, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk 

siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem 

manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga bisnis 

internasional. 

Agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah 

agenda kongkrit ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar 

dalam lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda 

tersebut merupakan inti dari politik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk (entry point) 

bagi terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan dan dalam jangka panjang. Kelima hal 

tersebut adalah  

1) Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme. 

2) Persaingan yang berkeadilan (Fair competition). 

3) Peningkatan alokasi sumber penerimaan Negara kepada pemerintah daerah. 

4) Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap. 

5) Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi dalam berbagai bidang usaha dan 

kegiatan. 

Hal yang perlu dicermati adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi 

kerakyatan tidak didasarkan paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, 

peningkatan kesejatehraan tidak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing dan 

perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang 

berkeadilan, usaha pertanian rakyat, peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan 

sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. 
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Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi 

melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua pimpinan  dan peilikan 

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran 

perorangan. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program 

pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang 

sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan social bagi 

yang paling miskin dan tertinggal. 

4. Daya Saing Ekonomi Daerah 

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. 

Oleh sebab itu perecanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenai 

karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. 

Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangkah pendek 

maupun jangkah panjang. Pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, 

merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. 

Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan 

pembangunan ekonomi lokal/daerah. Camagnni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing 

daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas 

ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta 

keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal. 

Daya saing tempat (loyalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat 

local untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga (Malecki, 1999). Daya saing 

merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian 

internasional, dan dalam saat kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi 

dan kebelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan 

kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 

1999). 

Terkait dengan optimalisasi ekonomi kerakyatan, jelas akan memicu peningkatan daya 

saing daerah, karena jika telah berdaulat secara ekonomi maka daerah itu akan cukup kokoh 

menahan gempuran goncangan ekonomi eksternal. 

5. Usaha Pengolahan Bandeng Juwana 

Produk olahan bandeng adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan 

utuh yang mengalami perlakuan sebagai berikut: penerimaan bahan baku, sortasi, penyiangan, 

pencucian, perendaman, pembungkusan, pengukusan, pendinginan, pengepakan, pengemasan, 
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penandaan, dan penyimpanan (SNI No: 4106.1-2009). Menurut Saparinto, dkk (2006), ikan 

bandeng (Chanos chanos Forsk) memiliki kandungan protein yang tinggi namun kandungan 

lemaknya rendah. Setiap 100 gr daging bandeng mengandung 129 kkal energi, 4,8 gr lemak, 20 

gr protein, 20 mg kalsium, 150 mg fosfor, 2 mg zat besi, 150 SI vitamin A dan 0,05 mg vitamin 

B1.  

Proses pengolahan bandeng sebenarnya tidak hanya sebagai bentuk diversifikasi pasca 

panen namun juga merupakan salah satu bentuk pengawetan pangan. Penelitian yang dilakukan 

Winarsih, dkk (2011) mengenai teknologi pengolahan bandeng di Propinsi Jawa Timur 

menunjukkan daerah yang produksi bandengnya kecil seperti  Situbondo dan Pasuruan 

sebagian besar dijual dalam bentuk segar dan hanya sebagian kecil saja yang dijual dalam 

bentuk olahan. Kondisi tersebut berbeda dengan di Sidoarjo dan Lamongan yang melimpah 

produksi bandengnya setiap hari. Usaha bandeng  dijalankan oleh industri rumahan (home 

industry) dan industri besar. Bandeng segar yang tidak mengalami pengolahan akan 

menyebabkan bandeng menjadi busuk dan merugikan para pelaku pasar. 

Kualitas bandeng termasuk kebersihan/ higinitas adalah hal paling penting yang harus 

dijaga saat proses pengolahan dan pemasaran. Salah satu karakteristik pengolahan ikan 

tradisional yaitu tingkat sanitasi dan higienis yang rendah, sesuai dengan keadaan lingkungan 

di sekitarnya yang umumnya tidak memiliki sarana air bersih (Dirjen Perikanan Tangkap, 

2001). Kriteria mutu bandeng dapat dilihat pada tabel 2.2. 

(Tabel 2.2 Kriteria Mutu Bandeng Berdasarkan Penilaian Organoleptik) 

No. Parameter Deskripsi 

1 Rupa Ikan utuh dan tidak patah, mulus, tidak 

luka atau lecet, bersih, tidak terdapat 

benda asing, tidak ada endapan lemak, 

garam, atau kotoran lain 

2 Warna Warna spesifik, cemerlang, tidak 

berjamur, dan berlendir 

3 Bau Spesifik seperti ikan rebus, gurih, 

segar, tanpa bau tengik, masam, basi, 

atau busuk 

4 Rasa Gurih spesifik bandeng duri lunak, 

enak dan tidak terlalu asin, rasa asin 

merata, serta tidak ada rasa asing 

5 Tekstur Kompak, padat, cukup kering, tidak 

berair, dan kesat 

Sumber: Saparinto (2007) 
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6. Faktor-faktor Internal Pengembangan Usaha Pengolahan Bandeng Juwana 

Hasil penilaian faktor lingkungan internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Nilai 

rating faktor kekuatan yang semakin besar menunjukkan pihak yang terkait dengan usaha ini 

telah mampu memanfaatkan kekuatan yang ada. Nilai rating kecil pada faktor kelemahan 

menunjukkan pihak terkait belum mampu mengatasi kelemahan yang muncul. 

Faktor yang menjadi kekuatan utama adalah produk yang sudah dikenal. Olahan Bandeng 

Juwana merupakan bentuk diversifikasi produk bandeng yang sudah lama dikenal masyarakat. 

Masyarakat mengenal produk ini dari sisi kualitas rasa, gizi dan keamanan pangan. Ketika issu 

penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berbahaya seperti formalin berkembang di 

masyarakat, produk olahan bandeng relatif aman dari bentuk penyalahgunaan tersebut. Kekuatan 

dominan berikutnya adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Para pengusaha relatif 

mudah dan murah dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan kontinyuitas suplai 

bahan baku yang terjaga dengan baik.  

Kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha merupakan kekuatan berikutnya. 

Kerjasama ini diwujudkan antara lain dengan adanya bantuan peralatan, permodalan, pembinaan 

dan pelatihan. Bantuan pemerintah bersumber dari anggaran pusat (APBN) maupun anggaran 

pemerintah daerah (APBD). Kekuatan lain adalah harga yang cukup terjangkau. Harga yang 

murah disebabkan sebagian besar bandeng presto didistribusikan melalui pasar tradisional 

dengan kemasan (packaging) yang sederhana, rantai distribusi yang pendek serta tingginya 

tingkat penyerapan konsumen terhadap produk menyebabkan tidak diperlukannya peralatan 

pengawet seperti freezer maupun vacuum packaging.  

Faktor kekuatan yang terakhir adalah pengalaman pengusaha dalam menjalankan bisnis. 

Pengalaman usaha bermanfaat dalam mengatasi permasalahan penyediaan bahan baku, proses 

produksi dan pemasaran. Pengusaha bandeng di Kecamatan Juwana memiliki pengalaman usaha 

rata-rata 7 tahun (Wulandari, 2006). 

Faktor yang menjadi kelemahan utama adalah peralatan produksi yang sederhana. 

Peningkatan produksi bandeng terkendala masih kecilnya kapasitas peralatan dan ketersediaan 

alat pengawet seperti freezer maupun vacuum packaging. Peningkatan produksi yang tidak 

didukung keberadaan peralatan pengawet yang memadai menjadikan sisa produksi memiliki 

keawetan yang pendek. Kelemahan berikutnya yaitu permasalahan permodalan. Keterbatasan 

permodalan biasanya terkait dengan biaya produksi seperti pembelian bahan baku, pengadaan 

dan modernisasi peralatan, biaya promosi dan pemasaran. Keterbatasan modal juga berdampak 

pada upaya memunculkan pengusaha-pengusaha bandeng baru. 
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Faktor berikutnya yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan pengusaha yang 

kurang memadai. Penelitian Wulandari (2006) menunjukkan rata-rata pendidikan pengusaha 

presto di Juwana yaitu SMA. Faktor ini berpengaruh terhadap kemampuan memanfaatkan 

teknologi dalam usaha, cara pemasaran, kemampuan berinovasi dan sebagainya. Pemanfaatan 

teknologi seperti komputerisasi dan internet belum digunakan secara optimal oleh pengusaha 

bandeng di Pati. Penelitian Telan (2011) menunjukkan penggunaan teknologi sangat mendukung 

kemajuan usaha bandeng presto Elrina Semarang. 

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai faktor internal, faktor kekuatan lebih besar 

dari  faktor kelemahan. Hal ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki mampu mengatasi 

kelemahan yang ada sehingga upaya untuk mengembangkan usaha bandeng presto masih sangat 

mungkin dijalankan. 

7. Faktor-faktor Eksternal Pengembangan Usaha Pengolahan Bandeng Juwana 

 Hasil penilaian faktor lingkungan eksternal meliputi faktor peluang dan ancaman. Rating 

yang semakin besar menunjukkan pihak terkait mampu mengantisipasi ancaman dengan 

memanfaatkan peluang yang ada, sedangkan nilai rating kecil menunjukkan pihak terkait belum 

mampu mengatasi ancaman yang muncul. 

Faktor yang menjadi peluang utama adalah perluasan jaringan pemasaran. Para pengusaha 

bandeng di Pati umumnya hanya memanfaatkan pasar tradisional lokal untuk menjual produk. 

Pemasaran di restoran, hotel, supermarket maupun toko oleh-oleh khas daerah memiliki peluang 

yang besar untuk meningkatkan penjualan Bandeng Juwana. Para pengusaha bandeng presto di 

Semarang patut dijadikan contoh sebab mampu menyasar hampir semua segmen konsumen. 

Konsumen  menengah ke bawah disediakan produk di pasar tradisional dengan harga yang 

relatif murah, sedangkan untuk konsumen menengah ke atas dan wisatawan disediakan produk 

bandeng presto di supermarket dan toko-toko oleh-oleh khas daerah.  

Peluang berikutnya yaitu adanya peningkatan kebutuhan bandeng masyarakat lokal 

dengan. Walaupun pemasaran di outlet-outlet lokal belum dimanfaatkan dengan optimal namun 

faktanya daya serap bandeng untuk konsumen lokal cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan 

penjualan untuk konsumen lokal masih berpeluang ditingkatkan untuk memenuhi kenaikan 

permintaan. 

Peluang strategis berikutnya yaitu pemasaran produk keluar daerah. Penetrasi produk 

bandeng keluar daerah oleh pengusaha Pati masih rendah. Ada dua hal yang bisa dijadikan 

indikasi yaitu; (1) belum adanya gerai bandeng milik Pengusaha Pati di luar daerah; (2) Masih 

minimnya produk bandeng dari pengusaha Pati yang dijual di toko-toko di kota lain. Di sisi lain 
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masih banyak daerah yang tidak memiliki potensi perikanan bandeng namun memiliki jumlah 

konsumen potensial cukup besar. Pengusaha bandeng presto di Semarang telah menggunakan 

fasilitas jejaring sosial di internet untuk memasarkan produknya sampai ke Jakarta dan 

Surabaya.  

Peluang berikutnya yaitu adanya bantuan permodalan dan kemudahan kredit dari 

pemerintah. Secara nasional pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi kredit 

usaha rakyat (KUR) yang ditujukan kepada para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Bantuan kredit lunak dari pemerintah daerah sudah pernah disalurkan melalui instansi 

terkait. Program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi produk perikanan (GEMARIKAN) 

merupakan peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyukai produk 

perikanan guna memenuhi kebutuhan gizi. Kegiatan instansi terkait yang telah dilakukan antara 

lain sosialisasi ke sekolah dan kelompok masyarakat lainnya. 

Faktor yang menjadi ancaman  utama adalah standar kualitas bahan baku. Bandeng yang 

dihasilkan saat ini cenderung berukuran kecil yaitu 5-8 ekor per kilogram. Kualitas ikan bandeng 

dipengaruhi oleh kualitas tambak  yang saat ini cenderung asam. Kualitas air yang masuk ke 

tambak juga berpengaruh, kontaminasi bahan-bahan berbahaya tidak hanya membahayakan 

bandeng namun juga manusia yang mengkonsumsi. Penelitian Nurhayati dkk (2010) 

menunjukkan adanya kandungan logam berat merkuri (Hg) pada bandeng yang dibudidayakan di 

Surabaya, merkuri tersebut diduga berasal dari pembuangan air limbah industri yang alirannya 

masuk ke tambak. Saat ini bandeng cenderung berukuran kecil antara 5-8 ekor perkilogram. 

Ancaman berikutnya yaitu penjualan bandeng segar keluar daerah. Pengusaha bandeng 

presto di luar Kabupaten Pati misalnya Semarang memperoleh bandeng segar dari Pati. Di sisi 

lain para petani tambak juga cenderung lebih suka menjual bandeng segar daripada diolah lebih 

dulu. Ancaman ini apabila tidak diantisipasi akan mengakibatkan para pengusah bandeng lokal 

kesulitan mendapatkan produk berkualitas dengan mudah dan murah. 

Ancaman lain yaitu adanya regulasi/peraturan dari pemerintah yang menghambat usaha 

bandeng. Berlakunya otonomi daerah umumnya diikuti upaya menaikkan pendapatan asli daerah 

yang salah satunya berasal dari retribusi/pungutan untuk perijinan usaha. Saat ini masih banyak 

pengusaha bandeng skala kecil enggan untuk mengajukan perijinan usaha disebabkan besarnya 

biaya yang harus ditanggung dan proses yang berbelit-belit. Pelaksanaan peraturan yang 

tidak pro poor dan pro job dikhawatirkan akan menghambat munculnya pengusaha-pengusaha 

baru. Ancamaan berikutnya adalah masuknya produk dari daerah lain dengan harga yang lebih 

murah.  
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Masuknya produk dari sentra-sentra bandeng seperti Sidoarjo dan Lamongan merupakan 

ancaman bagi pengusaha lokal. Konsumen umumnya tidak terlalu peduli asal produk, konsumen 

lebih peduli pada harga dan kualitas produk yang dijual. Faktor ancaman yang terakhir yaitu 

diversifikasi olahan bandeng. Kecenderungan konsumen menginginkan sesuatu yang baru 

berdampak pada permintaan konsumen pada produk diversifikasi baru turut meningkat. Produk 

diversifikasi seperti bandeng tanpa duri, bakso bandeng, otak-otak, nugget, 

rolade, bandeng crispy  dan sebagainya dapat mengalihkan preferensi  konsumen yang semula 

menyukai bandeng. 

 

8. Target Pemasaran 

Pemantapan Riset Target Pasar 

1. Segmentasi Pasar 

(Tabel 2.3 Segmentasi Pasar) 

No Karakteristik Pelanggan Kebutuhan Pelanggan 

1. 

2. 

3. 

Anak – Anak 

Pelajar 

Masyarakat 

Konsumsi pribadi  

Konsumsi pribadi  

Konsumsi pribadi  

   
  

2. Karakteristik konsumen 

(Tabel 2.4 Karakteristik Konsumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan data yang telah didapatkan, diketahui bahwa sudah ada bisnis UMKM 

pengolahan Bandeng di Kabupaten Pati. Akan tetapi, para stakeholder belum memanfaatkan 

potensi bisnis ini secara maksimal. Padahal, dengan menerapkan strategi-strategi tertentu, bisnis 

pengolahan Bandeng Juwana akan semakin berkembang dan dapat menjadi salah satu penopang 

Segmen 

Pasar Sangat Penting Tidak Penting 

1 Variasi rasa dan harga  Manfaat dan merk 

2 

Variasi rasa, harga, jaminan halal, 

kebersihan, merk, manfaat, dan gizi 

Kemasan 

3 

Kualitas rasa, harga, manfaat, dan 

jaminan halal 

Merk 
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perekonomian Kabupaten Pati dengan semakin baik. Sehingga masih terdapat kelemahan dalam 

bisnis pengolahan Bandeng Juwana ini.  

 

Stretegi khusus yang perlu diterapkan dalam bisnis UMKM pengolahan Bandeng Juwana 

adalah: 

1. Mengajukan bantuan kepada pemerintah terutama dalam hal permodalan agar modal yang 

diperoleh semakin bertambah. Selain itu, dapat juga dengan mengajukan kredit di Bank 

Perkreditan Rakyat yang memang salah satu tujuannya adalah utuk membantu permodalan 

UMKM. 

2. Melakukan modernisasi peralatan produksi, salah satunya menggunakan vacuum packaging 

dalam pengemasan. Jika hal ini dilakukan, maka pengusaha dapat memperluas jaringan 

pemasaran ke kota, provinsi, bahkan negara lain. 

3.  Memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan media cetak sebagai media promosi. 

4. Memberikan training khusus kepada karyawan-karyawan baru. 

5. Mengurus standarisasi produk seperti label halal, karena masyarakat sekarang ini cenderung 

lebih memilih barang-barang yang sudah berstandar. 

6. Membuat diversifikasi produk yang lebih bervariasi. 

7. Menerapkan standar bahan baku yang berkualitas. 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Faktor internal pengembangan usaha Bandeng Juwana terdiri dari kekuatan dan 

kelemahan. 

2. Kekuatan pengembangan usaha Bandeng Juwana adalah ketersediaan bahan baku yang 

melimpah, kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah, pengalaman pengusaha, 

produk sudah dikenal, dan harga terjangkau konsumen. 

3. Kelemahan pengembangan usaha Bandeng Juwana adalah peralatan produksi yang 

sederhana, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran belum optimal, 

permasalahan permodalan, tingkat pendidikan pengusaha; pengetahuan dan ketrampilan 

pengusaha, dan standarisasi produk. 

4. Faktor internal pengembangan usaha Bandeng Juwana terdiri dari peluang dan ancaman. 
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5. Peluang pengembangan usaha Bandeng Juwana adalah permintaan bandeng keluar daerah, 

peningkatan kebutuhan bandeng masyarakat lokal, program pemerintah untuk 

meningkatkan konsumsi ikan (Gemar ikan), perluasan jaringan pemasaran, bantuan 

permodalan dan kemudahan kredit. 

6. Ancaman pengembangan usaha Bandeng Juwana adalah diversifikasi produk bandeng, 

masuknya produk sejenis dari daerah lain, regulasi yang menghambat, penjualan bandeng 

segar keluar daerah, dan standar kualitas bahan baku. 

7. Strategi pengembagan usaha Bandeng Juwana yang perlu diterapkan adalah mengajukan 

bantuan permodalan kepada pemerintah atau BPR, melakukan modernisasi peralatan 

produksi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, menyelenggarakan training 

bagi karyawan baru, mengurus standarisasi produk, membuat diversivikasi produk yang 

lebih beragam, dan menerapkan standar bahan baku. 

 

B. Saran 

1. Perlu diadakan penelitian lanjutan di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora 

(ekonomi dan manajemen) agar usaha pengolahan Bandeng Juwana semakin berkembang. 

2. Diharapkan agar pemerintah maupun industri  membudidaya  dan  mengolah  ikan 

Bandeng Juwana. Selain itu diharapkan juga pemerintah dan industri memanfaatkan 

Bandeng Juwana sebagai ladang bisnis yang menjanjikan dan mengatasi pengangguran. 
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DAN KERJASAMA MENUJU EFEKTIVITAS PEMASARAN KEMITRAAN 

USAHA JASA PERHOTELAN DI KABUPATEN SEMARANG 
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ABSTRAKSI 

Rata-rata tingkat hunian kamar hotel dan tamu yang menginap di Kabupaten Semarang mengalami 

tren penurunan dari tahun ke tahun terutama dari tahun 2010 (31, 37%) turun mencapai angka 28,90% di tahun 

2011 dan tahun 2012 (26,33%) sampai dengan tahun 2013 (25,74%). Artinya diperlukan langkah-langkah yang 

baik untuk meningkatkan tamu yang bersedia menginap di hotel yang ada di Kabupaten Semarang sekaligus 

meningkatkan tingkat hunian kamar hotel.  

Target luaran dari penelitan ini antara lain adalah; bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu 

kesempatan untuk memperdalam pengetahuan sekaligus sebagai ajang aplikasi ilmu manajemen pemasaran 

yang dimiliki penulis, khususnya yang berhubungan dalam bidang pemasaran penginapan untuk mendukung 

kemajuan pariwisata di Kabupaten Semarang; bagi institusi tempat penulis belajar, penelitian ini akan semakin 

memperbanyak studi tentang pemasaran sekaligus dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan korelasi dan 

pengembangan keilmuan pemasaran; bagi penginapan di Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pemasaran kemitraan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga 

dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan pemilihan strategi pemasaran lanjutan untuk 

meningkatkan pendapatan pelaku usaha penginapan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Semarang 

pada umumnya. 

Penelitian dilaksanakan di hotel atau penginapan di Kabupaten Semarang, dengan responden yaitu 100 

tenaga pemasaran hotel atau penginapan di Kabupaten Semarang. Adapun metode pengumpulan 

data/penyebaran kuesioner menggunakan Purpusive Sampling. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan AMOS / SEM, disesuaikan dengan hipotesis masing-masing, setelah sebelumnya dilakukan 

pengujian terhadap kualitas data dan asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan, Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kerjasama, Komitmen 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kerjasama, Kepercayaan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kerjasama, Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pemasaran kemitraan serta Kerjasama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

 

Kata kunci: Komunikasi, Komitmen, Kepercayaan, Kerjasama, Efektifitas Pemasaran Kemitraan, Hotel, 

Penginapan. 

 

Abstract 

 

 The average occupancy rate of hotel rooms and guests staying at the Semarang District decreasing 

trend from year to year, especially from 2010 (31, 37%) fall reached 28.90% in 2011 and 2012 (26.33%) to 

2013 (25.74%). This means that the necessary steps both to improve the guests who are willing to stay in the 

hotel in Semarang district while increasing the hotel room occupancy rate. 

 The target outcomes of this research include; for researchers, this study is one the opportunity to 

deepen their knowledge as well as event marketing management application owned science writers, especially 

those related specialty in marketing to support the advancement of tourism in Semarang District; the institution 

where the study authors, this study will further expand the study of marketing at the same time can be a 

benchmark in doing correlation and scientific development of marketing; for accommodation in the district of 

Semarang, the results of this research can be a partnership marketing materials developed by the Government 

of the District of Semarang, so it can be considered in the evaluation and selection of advanced marketing 

strategies to increase revenues specialty businesses in particular and society in general Semarang regency. 

 Research conducted at the hotel or inn in Semarang regency, with respondents ie 100 marketing 

personnel in hotels or inns Semarang District. The method of data collection / dissemination of questionnaires 
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used Purpusive Sampling. While the analysis of the data in this study using AMOS / SEM, tailored to each 

hypothesis, having previously performed testing of the quality of the data and the classical assumption. 

 Based on the analysis that has been performed on all the data obtained, it can be concluded as 

follows: Communication influence positively and significantly related to trust, communication affect positively 

and significantly related to the cooperation, commitment to effect positive and significant impact on 

cooperation, trust influence positively and significant impact on cooperation, trust and significant positive 

effect on the effectiveness of a marketing partnership and cooperation a positive and significant effect on the 

effectiveness of a marketing partnership. 

 

 

Keywords: Communication, Commitment, Trust, Cooperation, Partnership Marketing Effectiveness, Hotel, 

Lodge. 

 

 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Pariwisata merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan Kabupaten Semarang selain 

industri dan pertanian. Oleh karena itu akomodasi sebagai sarana penunjang pariwisata harus 

mendapatkan perhatian yang baik dari berbagai pihak di wilayah Kabupaten Semarang. 

Berikut ini disajikan data lengkap jumlah hotel, karyawan, kamar, tempat tidur, kamar terisi, 

tamu dan tingkat hunian kamar hotel per klasifikasi hotel di kabupaten semarang tahun 2013. 

Tabel : 1.1. 

Jumlah Hotel, Karyawan, Kamar, Tempat Tidur, Kamar Terisi, Tamu dan Tingkat 

Hunian Kamar Hotel per Klasifikasi Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2008 - 2013 

 
Klasifikasi 

Hotel 

Hotel Karyawan Kamar Kamar 

(Tahun) 

Kamar 

Tidur 

Kamar 

Isi 

Tamu Tingkat 

Hunian 

Kamar 

(7):(5)x 

100% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Bintang 

Melati 1 

Melati 2 

Melati 3 

Pondok wisata 

6 

160 

26 

21 

17 

221 

634 

176 

266 

34 

223 

2.498 

641 

749 

88 

6.690 

74.940 

19.230 

22.470 

2.640 

436 

4.826 

1.267 

1.501 

156 

1.298 

21.548 

4.238 

4.894 

445 

2.680 

43.097 

8.605 

10.128 

889 

19,40 

28,75 

22,04 

21,78 

16,86 

Jumlah  2013 

             2012 

             2011 

             2010 

             2009 

             2008 

230 

228 

217 

217 

220 

192 

1.331 

1.317 

1.216 

1.279 

1.293 

- 

4.199 

4.060 

3.720 

3.738 

3.730 

3.221 

125.970 

123.366 

113.136 

111.290 

- 

- 

8.186 

7.955 

5.546 

5.628 

- 

- 

32.423 

32.479 

32.697 

34.910 

- 

- 

65.399 

65.257 

65.999 

69.549 

- 

- 

25,74 

26,33 

28,90 

31,37 

- 

- 

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang 

dalam Buku Data Strategis Kabupaten Semarang Tahun 2014 yang disahkan pada bulan 

Oktober 2014 oleh Bupati Semarang Dr. H. Mundjirin ES, SpOG. 

 

 Data di atas menunjukkan rata-rata tingkat hunian kamar hotel dan tamu yang 

menginap di Kabupaten Semarang mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun terutama 

dari tahun 2010       (31, 37%) turun mencapai angka 28,90% di tahun 2011 dan tahun 2012 

(26,33%) sampai dengan tahun 2013 (25,74%). Artinya diperlukan langkah-langkah yang 

baik untuk meningkatkan tamu yang bersedia menginap di hotel yang ada di Kabupaten 

Semarang sekaligus meningkatkan tingkat hunian kamar hotel. Jika angka tren penurunan 

tersebut tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat penurunan pendapatan hotel dan 

karyawannya sehingga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan karyawan. Kompetitor 
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perhotelan banyak berasal dari wilayah di sekitar Kabupaten Semarang misalnya Kota 

Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali maupun Kota Magelang. Meningkatkan 

loyalitas pelanggan penginapan di Kabupaten Semarang sudah sepantasnya dapat diusahakan 

melalui manajemen kemitraan pelanggan (Customer Relationship Management / CRM). 

 Salegna dan Goodwin (2005 p.62) yang senada dengan penelitian Bhatty et al. (2001) 

menemukan fakta bahwa program pengembangan loyalitas layanan pelanggan dalam 

kerangka manajemen kemitraan pelanggan (CRM) sering mengalami kegagalan. Hal tersebut 

disebabkan oleh tidak adanya ikatan emosional maupun kemitraan antara perusahaan 

terhadap pelanggan maupun organisasi mitra.  

Dilain pihak pemasaran kemitraan dapat dikembangkan melalui komunikasi, 

komitmen, kepercayaan dan kerjasama antar pihak-pihak yang bermitra. Penelitian Dickey, 

M.H., et al., (2007, p. 270) menemukan bahwa komitmen sangat efektif membangun 

kepercayaan untuk menuju kemitraan dan kompetensi. Sehingga tingkat kepercayaan yang 

dibangun secara saling menguntungkan akan semakin mempererat kerjasama antar 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

 Fredendall, L.D., et al., (2005, p. 35) menekankan dalam temuan penelitiannya 

bahwa komitmen, komunikasi dan kepercayaan dapat meningkatkan kinerja layanan internal 

antar pihak  perusahaan yang bermitra. Komunikasi yang intensif antar mitra akan lebih 

cepat mengetahui hal apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan bangunan 

kemitraan untuk menuju kesuksesan bersama. 

 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian  

Adanya senjang penelitian (research gap) dari penelitian terdahulu yang 

mengindikasikan adanya senjang penelitian efektifitas pemasaran kemitraan serta dukungan 

data di tabel 1.1. diatas yang menunjukkan adanya gejala tren penurunan tingkat hunian 

hotel dan tamu yang menginap di penginapan di Kabupaten Semarang, dapat ditarik suatu 

perumusan masalah yaitu bagaimana cara meningkatkan tingkat hunian hotel di Kabupaten 

Semarang yang sempat mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Adapun 

pertanyaan penelitiannya adalah: 

1.   Bagaimana komunikasi mempengaruhi kepercayaan dalam efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

2.   Bagaimana komunikasi mempengaruhi kerjasama dalam efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

3.   Bagaimana komitmen mempengaruhi kerjasama dalam efektivitas pemasaran kemitraan. 

4.   Bagaimana kepercayaan mempengaruhi kerjasama dalam efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

5.   Bagaimana kepercayaan mempengaruhi kepercayaan dalam efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

6.   Bagaimana kerjasama mempengaruhi efektivitas pemasaran kemitraan. 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; untuk menguji dan 

menganalisis secara empiris bagaimana komunikasi mempengaruhi  kepercayaan dalam 

efektivitas pemasaran kemitraan, untuk menguji dan menganalisis secara empiris bagaimana 

komunikasi mempengaruhi kerjasama dalam efektivitas pemasaran kemitraan, untuk 

menguji dan menganalisis secara empiris bagaimana komitmen mempengaruhin kerjasama 

dalam efektivitas pemasaran kemitraan, untuk menguji dan menganalisis secara empiris 

bagaimana kepercayaan mempengaruhi kerjasama dalam efektivitas pemasaran kemitraan, 

untuk menguji dan menganalisis secara empiris bagaimana kepercayaan mempengaruhi 
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efektivitas  pemasaran kemitraan serta untuk menguji dan menganalisis secara empiris 

bagaimana kerjasama mempengaruhi efektivitas pemasaran kemitraan. 

 

1.4.    Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan beberapa 

manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu kesempatan untuk memperdalam 

pengetahuan sekaligus sebagai ajang aplikasi ilmu manajemen pemasaran yang dimiliki 

penulis, khususnya yang berhubungan dalam bidang pemasaran penginapan untuk 

mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Semarang. 

2. Bagi institusi tempat penulis belajar, penelitian ini akan semakin memperbanyak studi 

tentang pemasaran sekaligus dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan korelasi dan 

pengembangan keilmuan pemasaran. 

3.  Bagi penginapan di Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pemasaran kemitraan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga 

dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan pemilihan strategi pemasaran 

lanjutan untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha penginapan pada khususnya dan 

masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
3.1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kepercayaan 

 Komunikasi merupakan alat perekat yang akan mempererat hubungan antar anggota 

di dalam saluran distribusi. Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam 

menjalin suatu hubungan kerjasama dengan pihak lain. Adanya kesulitan berkomuikasi 

merupakan penyebab utama terjadinya permasalahan dalam suatu hubungan (Mohr dan 

Nevin, 1990). 

 Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Anderson dan Narus (1990) menemukan bahwa 

dalam hubungan kemitraan, timbulnya kepercayaan sangat dipengaruhi oleh jalinan 

komunikasi yang ada. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt (1994) 

membuktikan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004) serta 

juga menemukan bahwa intensitas komunikasi berpengaruh tingkat kepercayaan. 

 Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

HI: Semakin tinggi intensitas komunikasi, maka akan semakin tinggi kepercayaan yang 

muncul. 

 

3.2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kerjasama 

 Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam membina hubungan 

kerjasama antar perusahaan (Mohr dan Nevin, 1990). Morgan dan Hunt (1994) menyatakan 

bahwa komunikasi yang tepat waktu akan mendorong timbulya kepercayaan dan kerjasama. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan Narus (1990) menemukan bahwa 

komunikasi berhubungan positif dengan kerjasama. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004) serta 

Fredendall, L.D., et al., (2005) menemukan bahwa intensitas komunikasi berpengaruh  

terhadap  kerjasama yang terjalin. 

 Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H2: Semakin tinggi intensitas komunikasi, maka akan semakin erat kerjasama yang terjalin. 
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3.3. Pengaruh Komitmen Terhadap Kerjasama 

Komitmen diartikan sebagai janji atau ikrar untuk memelihara hubungan yang elah 

terjalin dengan baik, karena hubungan tersebut memiliki arti yang penting (Morgan dan 

Hunt, 1994). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004) serta 

Fredendall, L.D., et al., (2005) menemukan bahwa komitmen melalui kepercayaan 

berpengaruh kuat terhadap  kerjasama yang terjalin. 

Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H3: Semakin tinggi komitmen yang dimiliki, maka akan semakin erat kerjasama yang 

terjalin. 

3.4.  Pengaruh Kepercayaan Terhadap  Kerjasama 

 Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kemauan untuk 

mengandalkan pihak lain.  Dalam penelitiannya membuktikan bahwa kepercayaan akan 

mengurangi keinginan untuk menghentikan kerjasama yang terjalin. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan (1994) juga membuktikan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif terhadap keinginan untuk menjalin hubungan jangka 

panjang.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004) serta 

Fredendall, L.D., et al., (2005) menemukan bahwa komitmen berpengaruh terhadap  

kerjasama yang terjalin. 

 Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H4: Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka akan semakin tinggi tingkat kerjasama. 

3.5. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemasaran Kemitraan 

 Morgan dan Hunt (1994) berpendapat bahwa relationship marketing merupakan 

semua aktivitas dalam bidang pemasaran yang diarahkan untuk menciptakan 

mengembangkan dan memelihara kesuksesan sebuah hubungan antar perusahaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt (1994) membuktikan bahwa 

kepercayaan merupakan dasar bagi kerjasama antar perusahaan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ganesan (1994) juga menemukan bahwa kepercayaan akan mempengaruhi 

keinginan untuk melanjutkan hubungan jangka panjang. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004); 

Grangsjo dan Gummesson (2006)  serta  Dickey, M.H., et al., (2007) menemukan bahwa 

semakin tinggi kepercayaan maka semakin tinggi efektivitas pemasaran kemitraan. 

 Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H5:  Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka akan semakin tinggi efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

3.6. Pengaruh Kerjasama Terhadap Pemasaran Kemitraan 

 Dalam menjaga hubungan jangka panjang, kerjasama yang terjalin harus dibina 

secara efektif untuk menghindari kemungkinan timbulnya konflik maupun terciptanya 

ketidakpastian. Dalam pemasaran kemitraan, unsur kerjasama merupakan hal yang sangat 

penting. 

 Smith dan Barclay (1999) menyimpulkan bahwa kerjasama akan meningkatkan 

efektifitas penjualan, dan juga memberikan solusi pemecahan masalah sumber daya 

penjualan. Hasil penelitian Smith dan Barclay (1999) membuktikan bahwa kerjasama  

berpengaruh positif terhadap efektifitas pemasaran kemitraan. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudiantono dan Dwi Yanu Atmaja (2004) juga 

menemukan bahwa semakin erat kerjasama maka akan semakin tinggi efektivitas pemasaran 

kemitraan. 

 Berdasarkan uraian yang didukung oleh beberapa hasil penelitian di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H6: Semakin erat kerjasama yang terjalin, maka akan semakin tinggi efektivitas pemasaran 

kemitraan 

3.4. Kerangka Pikir Empiris 

Gambar 3.2. 

KERANGKA PIKIR EMPIRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sumber: Pengembangan penelitian terdahulu 

 

METODE PENELITIAN 
4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 

2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pemasaran pada  hotel dan 

penginapan di Kabupaten Semarang. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,2002). Dalam 

penelitian ini responden yang dijadikan sampel penelitian adalah tenaga pemasaran pada  

hotel dan penginapan di Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan kemitraan dengan 

perusahaan mitra. Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, digunakan rumus 

seperti yang dikemukakan Cooper dan Emory (1995) dalam Masri (2002), yaitu : 

+ 1 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

pq = ukuran dispersi sampel, karena kita tidak mengetahui nilai probabilitas proporsi p 

dan q, maka dapat diasumsikan bahwa nilai p = 0,5 dan nilai q = 0,5 sehingga 

diperoleh pq = 0,25 

    = standart error = 0,051 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau α = 0,05 sehingga Z tabel = 1,96 

dan diasumsikan bahwa proporsi populasi diharapkan berada pada interval ± 0,1. Sehingga 
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ditentukan = 0,051. Jadi n = 0,25 / (0,051)
2
+1 = 97. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang diambil paling sedikit 97 orang. Tekhnik sampling dalam penelitian 

ini menggunakan tekhnik purpusive sampling yaitu penentuan sampel dengan cara 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu.  

4.3. Tehnik Analisis Statistik 

   Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model 

(SEM) yang dioperasikan melalui program AMOS. SEM adalah salah satu model yang 

sering digunakan oleh para peneliti, khususnya bidang pemasaran. 

4.4. Definisi Konsep Dan Operasional Variabel 

4.4.1.  Definisi Operasional 

   Operasional adalah suatu definisi yang diungkapkan secara jelas dari masing-

masing variabel dan dijabarkan dalam indikator-indikator. Sesuai dengan konsep yang telah 

digunakan, maka definisi operasional di dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Efektivitas Hubungan Pemasaran 

Indikator yang digunakan dalam hubungan pemasaran menurut Gumesson (1999) adalah 

sebagai berikut: Mencari nilai-nilai baru untuk pelanggan; Mengakui peran utama dari 

pelanggan; Peran teknologi dalam memberikan infomasi untuk pelanggan serta Peranan 

strategi Perusahaan. 

b. Komunikasi 

Menurut Peter & Olsen (1996) ada empat komponen  / indikator yang penting dalam 

komunikasi adalah sebagai berikut: Sumber dan komunikator sebagai pengirim dalam 

proses komunikasi; Pesan merupakan informasi yang harus disampaikan; Media yang 

digunakan dalam penyampaian pesan serta Penerima/komunikasi adalah orang yang 

dituju dalam proses komunikasi. 

c. Kepercayaan 

Menurut Morgan dan Hunt (1994) Indikator-indikator yang digunakan adalah : 

Konsisten; Kompeten; Jujur; Adil; Tanggung Jawab serta Suka Membantu 

d. Kerjasama 

Menurut Udai Pareek (1984) Indikator-indikator yang digunakan adalah: Membangun 

kebersamaan; Mengembangkan ide-ide dan alternatif; Membangun dukungan dan 

penguatan kejasama;  Mengembangkan sinergi; Mengembangkan tindakan bersama serta 

Menambah keahlian 

e. Komitmen 

Menurut Anderson dan Weitz & Morgant  (1994), Indikator-indikator yang digunakan 

adalah: Kesungguhan untuk dapat mempercayai; Kesediaan untuk melakukan 

pengorbanan; Komitmen tinggi; Memelihara hubungan baik serta Memberikan hal 

positif 

 

4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan skor total dalam uji structural equation model (SEM) yang disebut 

dengan uji konfirmatori. 

 

4.5.2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan.  
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4.5.3. Uji Asumsi Structure Equation Model (SEM) 

Analisis pengujian data menggunakan SEM (Structural Equation Model) yang 

dijalankan dengan program AMOS versi 21. Dari hipotesis yang telah disusun, yang 

kemudian dikembangkan ke dalam model grafis dan dibentuk model persamaan 

strukturalnya (Structural Equation Model/ SEM). 

 

4.5.4. Uji Hipotesis 

 Structural Equation Modeling dengan bantuan program aplikasi AMOS digunakan 

untuk menganalisis hubungan diantara variabel laten. Structural Equation Modeling  juga 

dapat mengestimasi nilai path dari setiap hubungan variabel.  

 

HASIL PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 

5.1. Confirmatory Factor Analysis Konstruk Eksogen  

Konstruks variabel Eksogen dalam penelitian ini merupakan konstruk yang terdiri 

dari 2 variabel laten yang seluruhnya terdiri dari 8 dimensi. Hasil pengujian model 

pengukuran konstruk Eksogen dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut : 

Gambar  4.1 

Confirmatory Factor Analisis Konstruk Eksogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis pengujian measurement model kontruk variabel Komunikasi dan 

Komitmen menunjukkan sebagai model yang fit. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas model sebesar 0,330 yang lebih besar dari 0,05.  Selain itu nilai-nilai loading 

factor rata-rata berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa variabel eksogen memiliki 

convergent validity dan discriminant validity yang baik. 
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5.2. Confirmatory Factor Analysis Konstruk Endogen 

Konstruks variabel Indogen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel laten 

dengan total terdiri dari 15 dimensi. Hasil pengujian model pengukuran konstruk 

Endogen dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut : 

Gambar  4.2 

Confirmatory Factor Analisis Konstruk Indogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis pengujian measurement model kontruk variabel Kepercayaan, 

Kerjasama dan Efektifitas Pemasaran Kemitraan menunjukkan sebagai model yang fit. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas model sebesar 0,500 yang lebih besar dari 0,05.  

Selain itu nilai-nilai loading factor rata-rata berada di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel eksogen memiliki convergent validity dan discriminant validity yang baik. 

 

5.3.Asumsi SEM 

Setiap model SEM yang baik harus memenuhi asumsi klasik. Untuk itu sebelum 

membahas pengujian hipotesis pada masing-masing model, terlebih dahulu akan dilihat 

mengenai asumsi-asumsi SEM. 

 

1. Normalitas Data 

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati nilai skewness data yang digunakan, 

apabila nilai CR pada skewness data berada pada rentang antara + 2.58 atau berada pada 

tingkat signifikansi 0.01.  Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria 

critical ratio skewness value dan kurtosis value, menunjukkan meskipun ada variabel yang 

tidak berdistribusi normal secara univariate namun secara multivariate sudah memiliki 

distribusi normal. 
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2. Evaluasi atas Outlier 

Deteksi terhadap Multivariate Outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai 

mehalanobis distance. Jarak Mahalanobis (Mahalanobis Distance) untuk tiap-tiap observasi 

dapat dihitung dan akan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel 

dalam sebuah ruang multidimensional.Untuk menghitung mahalanobis distance berdasarkan 

nilai chi-square pada derajad bebas sebesar 23 (jumlah indikator) pada tingkat p<0.001 

adalah X2
(23;0.001) = 41,638 (berdasarkan tabel distribusi X

2
). Dari hasil pengolahan data 

dapat diketahui bahwa jarak Mahalanobis maksimal 6 observasi yaitu observation number 

38, 39, 50, 33, 4 dan 43. 

3. Evaluasi atas Multikolineritas dan Singularitas 

Pengujian data selanjutnya adalah untuk melihat apakah terdapat multikolineritas dan 

singularitas dalam sebuah kombinasi variabel. Indikasi adanya multikolineritas dan 

singularitas dapat diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians yang benar-benar 

kecil, atau mendekati nol.  

Dari hasil pengolahan data nilai determinan matriks kovarians sample adalah : 

Determinant of sample covariance matrix = 365,657 

Dari hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui nilai determinant of sample 

covariance matrix berada jauh dari nol. Hal ini berarti tidak ada maslah multikolinieritas dan 

singularitas. 

 

4. Reliability dan Variance Extract  

Hasil pengujian reliabiliy dan variance extract terhadap masing-masing variabel 

laten atas dimensi-dimensi pembentuknya menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan 

sebagai suatu ukuran yang reliabel karena masing-masing memiliki reliability yang lebih 

besar dari 0,70. Sedangkan hasil pengujian variance extract juga sudah menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel laten merupakan hasil ekstraksi yang cukup besar dari dimensi-

dimensinya. Hal ini ditunjukkan dari nilai variance extract dari masing-masing variabel 

adalah lebih dari 0,50. 

 

5. Goodness of Fit Model 

Uji terhadap kelayakan full model SEM ini diuji dengan menggunakan Chi square, 

CFI, TLI, CMIN/DF dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang diharapkan, meskipun 

GFI dan AGFI diterima secara marginal, sebagaimana dalam tabel 4.5 berikut : 

 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Kelayakan Model  Structural Equation Model (SEM) 

Goodness of Fit 

Indeks 

Cut-off Value Hasil  Evaluasi 

Model 

Chi – Square  240.264 239.885 Baik 

Probability   0.050 0.323 Baik 

RMSEA  0.080 0.015 Baik 

GFI  0.900 0.872 Marginal 

AGFI  0.900 0.844 Marginal  

TLI  0.950 0.986 Baik 

CFI  0.950 0.987 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterima, dimana 

diperoleh nilai chi-square sebesar 239,885 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,323. Nilai 
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signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan sebagai suatu model persamaan 

struktural yang baik. Indeks pengukuran TLI, CFI, dan RMSEA juga berada dalam rentang 

nilai yang diharapkan, meskipun nilai GFI dan AGFI diterima secara marginal. Hal ini 

disebabkan karena variasi data. Dengan demikian uji kelayakan model SEM sudah 

memenuhi syarat penerimaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan 

dapat diterima. Tingkat signifikansi sebesar 0,323 > 0,05 menunjukkan sebagai suatu model 

persamaan struktural yang baik dengan tanda diperlukan modifikasi model.  

 

6. Pengujian Hipotesis 

Dengan adanya model yang sudah fit maka pengujian parameter sebagaimana yang 

dihipotesiskan dapat diinterpretasikan. Analisis hasil pengolahan data pada tahap full model 

SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji statistik. Hasil pengolahan data 

untuk analisis full model SEM ditampilkan pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 

Hasil Pengujian Structural Equation Model (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menguji penerimaan hipotesis penelitian sebagaimana diajukan sebelumnya 

maka selanjutnya akan dibahas dengan berdasarkan pada hasil SEM berikut ini. 
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Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Structural Equation Model (SEM) 

 

   
Estimate S.E. C.R. P 

KEPERCAYAAN <--- KOMUNIKASI ,068 ,034 2,981 ,000 

KERJASAMA <--- KOMUNIKASI ,213 ,159 2,341 ,004 

KERJASAMA <--- KOMITMEN ,555 ,448 2,238 ,016 

KERJASAMA <--- KEPERCAYAAN ,189 ,344 3,456 ,000 

EFEKTIFITAS_PEMASARAN_KEMITRAAN <--- KERJASAMA ,271 ,528 2,832 ,006 

EFEKTIFITAS_PEMASARAN_KEMITRAAN <--- KEPERCAYAAN ,376 ,162 3,561 ,000 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Model persamaan struktural berdasarkan hasil tersebut dapat ditulis sebagai  berikut : 

Kepercayaan= 0.068 Komunikasi   

Kerjasama = 0,213 Komunikasi + 0,189 Kepercayaan + 0,555 Komitmen 

Efektifitas Pemasaran Kemitraan = 0,271 Kerjasama + 0,376 Kepercayaan 
Sedangkan hasil pengukuran dan pengujian Hipotesis dari model penelitian ini 

diperoleh sebagai berikut : 

1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kepercayaan 

Pengaruh komunikasi terhadap kepercayaan menunjukkan nilai koefisien dengan 

arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  2,981 dengan 

probabilitas = 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan. 

Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima Hipotesis 1 yang diajukan. 

2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kerjasama  

Pengaruh komunikasi terhadap kerjasama menunjukkan nilai koefisien dengan 

arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  2.341 dengan 

probabilitas = 0,004 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kerjasama. 

Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima Hipotesis 2 yang diajukan. 

3. Pengaruh Komitmen terhadap Kerjasama 

Pengaruh komitmen terhadap kerjasama menunjukkan nilai koefisien dengan arah 

positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  2.238 dengan probabilitas 

= 0,016 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

komitmen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kerjasama. Dengan 

demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima Hipotesis 3 yang diajukan. 

4. Pengaruh Kepercayaan  terhadap Kerjasama 

Pengaruh kepercayaan terhadap kerjasama menunjukkan nilai koefisien dengan 

arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  3.456 dengan 

probabilitas = 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

bahwa Kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kerjasama. 

Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima Hipotesis 4 yang diajukan. 

5. Pengaruh Kepercayaan terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan 

Pengaruh kepercayaan terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan menunjukkan nilai 

koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  3.561 

dengan probabilitas = 0,000 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Efektivitas Pemasaran Kemitraan. Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima 

Hipotesis 5 yang diajukan. 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

149 

 

6. Pengaruh Kerjasama terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan 

Pengaruh Kerjasama terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan menunjukkan nilai 

koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R =  2.832 

dengan probabilitas = 0,006 < 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa kerjasama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Efektivitas Pemasaran Kemitraan. Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil menerima 

Hipotesis 6 yang diajukan. 

 

4.4       Pembahasan 

 Penelitian mengenai pengembangan model variabel intervening kepercayaan dan 

kerjasama menuju efektivitas Pemasaran kemitraan usaha jasa perhotelan Di Kabupaten 

Semarang dapat dianalisa sebagai berikut : 

1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kepercayaan 

Indikator “suka membantu” memiliki nilai yang paling kecil. Artinya diperlukan 

sebuah terobosan yang diberikan oleh tenaga pemasaran hotel agar bersedia 

melaksanakan kegiatan perkumpulan atau asosiasi yang bermanfaat bagi pihak hotel, biro 

wisata dan pengelola pariwisata. Misalnya dengan mengadakan gatering dan wisata 

sosial sehingga hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata akan lebih dikenal dan 

masyarakat merasa senang mendapatkan perhatian dari pihak hotel, biro wisata dan 

pengelola pariwisata. 

 

2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kerjasama  

Indikator “mengembangkan ide-ide kreatif” memiliki nilai yang paling kecil. 

Artinya diperlukan sebuah terobosan yang diberikan oleh tenaga pemasaran agar 

meningkatkan kinerjanya melalui ide-ide kreatif untuk memperkuat ketertarikan 

masyarakat menggunakan hotel sebagai tempat wisata keluarga. Misalnya dengan 

memberikan kartu member bagi masyarakat. jika masyarakat menggunakan kartu 

member yang dikeluarkan oleh hotel tertentu maka masyarakat akan mendapatkan diskon 

masuk obyek wisata. 

 

3. Pengaruh Komitmen  terhadap Kerjasama 

Indikator “memberikan hal positif” memiliki nilai yang paling kecil. Artinya 

diantara pelaku pemasaran hotel, biro wisata dan obyek wisata masih diperlukan 

penguatan komitmen sehingga masing-masing pihak dapat memperkecil kekurangan-

kekurangannya. Misalkan memperkecil praktik perang harga. 

 

4. Pengaruh Kepercayaan terhadap Kerjasama 

Kepercayaan antara hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata perlu ditingkatkan 

untuk memperkuat jalinan kerjasama kemitraan. Kepercayaan dapat ditingkatkan melalui 

pertemuan-pertemuan yang diagendakan secara tetap dengan para mitra untuk 

mengurangi sikap saling curiga dan sikap paling benar sendiri. 

 

5. Pengaruh Kepercayaan terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan 

Sikap saling percaya antar mitra memungkinkan peningkatan efektivitas 

pemasaran. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sikap saling memberikan pandangan-

pandangan tentang kelebihan ataupun kekurangan antar mitra. Sehingga hasil kegiatan 

pemasaran jasa hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata akan meningkat. 

 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

150 

 

6. Pengaruh Kerjasama terhadap Efektivitas Pemasaran Kemitraan 

Indikator “Peran Teknologi” memiliki nilai yang paling kecil. Artinya diperlukan 

kemampuan teknologi dari para mitra agar dapat menopang kinerja dengan baik. 

Misalnya penggunaan web dan media sosial untuk melakukan komunikasi maupun 

penyediaan informasi bagi para mitra dan para pelanggan. 

 

 

KESIMPULAN  

 

6.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang 

diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan. 

2. Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kerjasama. 

3. Komitmen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kerjasama. 

4. Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kerjasama. 

5. Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas 

pemasaran kemitraan. 

6. Kerjasama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pemasaran 

kemitraan. 
 

6.2.Implikasi Teori 

   Definisi pemasaran relasional menunjukkan adanya suatu perubahan penting pada 

sistem nilai dan orientasi filosofis. Hal ini ditandai dengan teori pemasaran baru, kepuasan 

pelanggan masih dipandang perlu, namun tidak lagi cukup sebagai tujuan pemasaran. Tujuan 

pengembangan hubungan dilakukan berdasarkan satu struktur manfaat jangka panjang dan 

ikatan antara pembeli dan penjual. Variabel yang menandainya adalah network relationship 

yang meliputi kepercayaan (trust), komitmen dan norma sosial. Morgan dan Hunt (1994) 

mengemukakan bahwa ”relationship marketing efers to all marketing activities directed 

toward establishing, developing, and maintaining successfull relations exvhanges”. 

(Pemasaran kemitraan adalah semua kegiatan pemasaran yang diarahkan untuk 

membangum, mengembangkan dan mempertahankan kesuksesan pertukaran relasional). 

   Sheth (1994) memandang bahwa Pemasaran kemitraan sebagai suatu orientasi yang 

mengembangkan interaksi yang erat engan pelanggan terpilih, pemasok dan pesaing untuk 

penciptaan nilai melalui usaha kerjasama. Beberapa pandangan yang lain mengenai 

Pemasaran kemitraan seperti yang disampaikan oleh Bicket (1992) yang menyatakan bahwa 

”relationship marketing adalah pemasaran database yang menekankan pada  aspek 

pemasaran yang dihubungkan dengan usaha-usaha database”. 

   Zeithaml dan Bitner (2003) menyatakan bahwa tujuan utama dari pemasaran 

kemitraan adalah untuk membangun dan mempertahankan pelanggan yang komit yang 

menguntungkan bagi perusahaan dan pada waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk 

pelanggan yang kurang menguntungkan. 

  Komponen – komponen pemasaran kemitraan diantaranya adalah peningkatan 

kepercayaan, intensitas komunikasi, penguatan komitmen dan membangun kerjasama. 

 

6.3.Implikasi Manajerial (saran) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai 

implikasi manajerial adalah : 
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1. Diperlukan sebuah terobosan yang diberikan oleh tenaga pemasaran hotel agar 

bersedia melaksanakan kegiatan perkumpulan atau asosiasi yang bermanfaat bagi 

pihak hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata. Misalnya dengan mengadakan 

gatering dan wisata sosial sehingga hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata akan 

lebih dikenal dan masyarakat merasa senang mendapatkan perhatian dari pihak hotel, 

biro wisata dan pengelola pariwisata. 

2. Diperlukan sebuah terobosan yang diberikan oleh tenaga pemasaran agar 

meningkatkan kinerjanya melalui ide-ide kreatif untuk memperkuat ketertarikan 

masyarakat menggunakan hotel sebagai tempat wisata keluarga. Misalnya dengan 

memberikan kartu member bagi masyarakat. jika masyarakat menggunakan kartu 

member yang dikeluarkan oleh hotel tertentu maka masyarakat akan mendapatkan 

diskon masuk obyek wisata. 

3. Diantara pelaku pemasaran hotel, biro wisata dan obyek wisata masih diperlukan 

penguatan komitmen sehingga masing-masing pihak dapat memperkecil kekurangan-

kekurangannya. Misalkan memperkecil praktik perang harga. 

4. Kepercayaan antara hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata perlu ditingkatkan 

untuk memperkuat jalinan kerjasama kemitraan. Kepercayaan dapat ditingkatkan 

melalui pertemuan-pertemuan yang diagendakan secara tetap dengan para mitra 

untuk mengurangi sikap saling curiga dan sikap paling benar sendiri. 

5. Sikap saling percaya antar mitra memungkinkan peningkatan efektivitas pemasaran. 

Hal tersebut disebabkan oleh adanya sikap saling memberikan pandangan-pandangan 

tentang kelebihan ataupun kekurangan antar mitra. Sehingga hasil kegiatan 

pemasaran jasa hotel, biro wisata dan pengelola pariwisata akan meningkat. 

6. Diperlukan kemampuan teknologi dari para mitra agar dapat menopang kinerja 

dengan baik. Misalnya penggunaan web dan media sosial untuk melakukan 

komunikasi maupun penyediaan informasi bagi para mitra dan para pelanggan. 

 

6.4.Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemungkinan hasilnya kurang 

memuaskan disebabkan karena keterbatasan peneliti, diantaranya penelitian ini 

menggunakan sampel hanya dari tenaga pemasaran hotel di Kabupaten Semarang. Sebaiknya 

dapat dikembangkan di tingkat kota atau kabupaten lainnya. 

 

6.5.Agenda Penelitian Yang Akan Datang 

Penelitian ini masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu 

agenda penelitian mendatang diharapkan pada peneliti selanjutnya mungkin dapat 

mengunakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini maupun dengan menambah 

beberapa variabel. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anderson, james C dan James A, Narus, (1990), “A Model of Distributir Firm and 

Manufacturer Firm Working Partnership”. Journal of Marketing, Vol.54 January, 

pp 42-58. 

Arikunto,Suharsimi.(2002) ,Prosedur Penelitian” Jakarta: Renika Cipta. 

Dickey, M.H., McKnight, D.H., and George, J.F.,(2007), “The Role of Trust in Franchaise 

Organization”, International Journal of Organizational Analysis, 15, 3, pg. 251– 

282 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

152 

 

Dwi Yanu Atmaja & Mudiantono, (2004), “Analisis Efektivitas Hubugan Pemasaran dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus pada AQUA di Jawa Tengah 

dan Jogjakarta)”, Journal Bisnis dan Ekonomi, Vol 11, No.1 Hal 1-12. 

Ferdinand, Augusty T, (2002), Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen, 

BP Undip, Semarang. 

Fredendall, L.D., Hopkins, C.D., and Bhonsle, A., (2005), “Purchasing’s Internal Service 

Performance: Critical External And Internal Determinants”, The Journal of Supply 

Chain Management, Spring, 41, 2, Proquest, pp. 26-38. 

Ganesan, Shanker, (1994), “Determinants of long Term Orientation in Buyer-Seller 

Relationship”, Journal of Marketing, Vol.58, April, pp.1-19. 

Gransgjo, Y.v.F. and Gummesson, E., (2005), “Hotel Networks and Social Capital in 

Destination Marketing”, International Journal of Service Industry Management, 17, 1, 

Proquest, pp. 58 - 75 

Gronroos, C, (1998), “Service Quality: The Six Criteria of Good Perceived Service Quality”, 

Review of Business, Vol 9, Winter, pp. 10-13. 

J. Supranto, (2003), Metode Reset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran, Jakarta: Renika 

Cipta.  

Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Ungaran, BPS 

Kotler, (1997), “Manajemen Pemasaran”, PT. Prenhallindo, Jakarta. 

Kotler,Philip dan Armstrong,Gary.(1997). Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1, Jakarta: 

Erlangga. 

Mohr, Jakki dan John R. Nevin, (1990), "Communication Strategies in Marketing Channels: 

A Theoretical Perspective", Journal of Marketing, October, pp. 36-51 
Morgan, Robert M., dan Shelby D.Hunt, (1994), “An Experimental Approach to 

Investigating Satisfaction and Continuity in Marketing Alliances”, European 

Journal of Marketing, Vol.29 No.4, pp. 6-23. 

Salegna, G.J. and Goodwin, S.A., (2005), “Consumer Loyalty to Service Providers: An 

Integrated Conceptual Model”, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction 

and Complaining Behavior, 18, pp. 51-67 

Smith, J. Brock and Donald W, Barclay, (1999), “Selling Partner Relationship: The Role of 

Interdeendence and Relative Influences”, Journal of Personal Selling and Sales 

Management, Vol.XIX, No.4, Fall, pp.21-40. 

Solomonson, W.L., (2012), “Trust and The Client-Consultant Relationship”, performance 

improvement quarterly, 25 (3), pp. 53-80 

Uday, Pareek, (1984), “Perilaku Organisasi”, Perguruan Tinggi, Mindas Surya Grafindo. 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

153 

 

ANALISIS PENGARUH ETIKA KERJA ISLAMI TERHADAP KEPUASAN 

KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) PADA KARYAWAN DI YAYASAN AL HUDA KEBUMEN 

 

Siti Nur Azizah, SE, MM¹, Diana Ma’rifah, SE, M. Si² 

¹ Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Putra Bangsa, Kebumen, Indonesia 

sitinuraziz@yahoo.com 

² Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Putra Bangsa, Kebumen, Indonesia 

diana_ma’rifah@yahoo.co.id 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh etika kerja Islam terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen pada karyawan yayasan Al Huda Kebumen. Data dalam penelitian ini dikumpulkan 

melalui penyebaran kuesioner kepada 30 karyawan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, 

koefisien determinasi dan uji statistik. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel etika kerja Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, variabel etika 

kerja Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB dan etika kerja Islam memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasional pada karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen. 

Kata kunci: etika kerja islam, kepuasan kerja, komitmen organisasional 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the influence of Islamic work ethics on job satisfaction 

and employee commitment to the foundations of Al Huda Kebumen. The data in this study were collected 

through a questionnaire distributed to 30 employees as samples. Data analysis method used is quantitative 

analysis of the validity and reliability, the classic assumption test, regression analysis, coefficient of 

determination and statistical tests. Based on data analysis, the results showed that the variables work ethic 

Islam has a positive and significant impact on job satisfaction, variable work ethic Islam does not 

significantly influence OCB and work ethic of Islam has a positive and significant impact on organizational 

commitment of employees in Yayasan Al Huda Kebumen. 

Keywords: Islamic work ethic, job satisfaction, organizational commitment 

 

 

PENDAHULUAN 

Etika kerja Islam memandang tujuan bekerja tidak hanya sekedar menyelesaikan 

pekerjaan, tapi untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial 

(Ali, 2001). Hal ini menjadi penting dikarenakan bukan hanya memberikan manfaat bagi 

individu yang berpegang pada prinsipnya, tapi etika kerja Islam juga memberi dampak 

bagi lingkungan kerja secara menyeluruh. Etika kerja Islam menekankan kerjasama dalam 

pekerjaan, dan perundingan (musyawarah) dipandang sebagai salah satu cara untuk 

menyelesaikan masalah sehingga dapat menghindari kesalahan. Dalam etika kerja Islam, 

usaha sekecil apapun sangat dihargai. Dengan memberikan usaha dan memberi manfaat 

tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, hal ini dapat menimbulkan 

kebanggaan, kepuasaan dan keseimbangan dalam hidup.  

Karyawan yang berkeyakinan Islam dan mempraktekkan etika agamanya 

cenderung menjadi lebih puas akan pekerjaannya. Penelitian terdahulu menunjukkan 

keterkaitan etika kerja Islam terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

mailto:sitinuraziz@yahoo.com
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(Yousef, 2001; Othman, et. al., 2004; Falah, 2007; Rokhman, 2010; Marri, 2012). 

Penelitian etika kerja Islam terhadap organizational citizenship behavior (OCB) oleh 

Abbasi & Rana (2012), Alhyasat (2012) dan Zaman, et. al (2012) menghasilkan penemuan 

bahwa etika kerja Islam memiliki pengaruh terhadap OCB (organizational citizenship 

behavior) atau perilaku ekstra peran, bahwa seorang karyawan yang berkomitmen pada 

etika kerja Islam akan meningkatkan perilaku OCB. 

Setiap organisasi profesional akan bekerja keras membangun kode etik untuk 

membantu para karyawannya memahami dan melaksanakan tanggung jawab etis yang 

mereka miliki (Marri, et.al., 2012). Organisasi  yang sukses dengan beretika memiliki 

prinsip-prinsiutama (Noe, et. al., 2010) yaitu mengutamakan hubungan yang saling 

menguntungkan, karyawan selalu bertanggung jawab serta memiliki pengertian terhadap 

tujuan atau visi nilai karyawan dan menerapkannya pada kegiatan sehari-hari serta 

mengutamakan keadilan, yaitu kepentingan-kepentingan orang lain dihitung sebanyak 

kepentingan-kepentingan mereka sendiri 

Etika kerja Islam memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku seseorang 

dalam pekerjaan karena dapat memberi stimulus untuk sikap kerja yang positif. Sikap kerja 

yang positif memungkinkan hasil yang menguntungkan seperti kerja keras, komitmen dan 

dedikasi terhadap pekerjaan dan sikap kerja lainnya yang tentu saja hal ini dapat memberi 

keuntungan bagi individu itu sendiri dan organisasi (Yousef, 2001). 

Di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis IT (Islam Terpadu) 

tumbuh dengan subur karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan 

putra putrinya pada sekolah yang terpercaya terutama memiliki guru-guru dan tata usaha 

yang memiliki kemampuan akademik sekaligus etika kerja yang islami. Di Kebumen, 

sekolah berbasis islam terpadu telah merambah dari kota kabupaten sampai kecamatan.   

Karakter islami menjadi sangat penting dalam keberhasilan pendidikan generasi 

sesuai harapan orang tua muslim di Indonesia. Dengan demikin etika kerja islami dapat 

membuat orang tua merasa yakin dan bahkan menyarankan orang lain untuk 

menyekolahkan putra putri di sekolah islam terpadu, salah satunya TK dan SD VIP pada 

Yayasan Al Huda yang telah berdiri 6 tahun.  

      Sebagai anggota organisasi pada sekolahnya, karyawan yang memiliki karakter islami 

tersebut dituntut untuk dapat menjalankan etika islam sehingga dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan produktif dan memiliki pedoman terkait apa yang merupakan perilaku 

yang benar dan salah. Sekolah pada Yayasan Al Huda seharusnya dapat menggunakan 
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nilai-nilai Islam untuk menarik minat dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan 

beretika islamai. Al Huda sebagai lembaga pendidikan Islam membutuhkan karyawan 

dengan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang berkaitan dengan pendidikan islami 

agar lembaga ini terus berkembang dan disukai masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang empirik diatas maka penelitian ini ingin mengkaji 

bagaimana pengaruh etika kerja islami terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasional 

dan OCB pada karyawan  di Yayasan Al Huda Kebumen. 

 

TINJAUAN PUSTAKAa 

Etika Kerja Islami 

Ahmad & Owoyemi (2012) mendefinisikan etika kerja Islam sebagai seperangkat 

nilai atau sistem kepercayaan yang diturunkan dari al-Qur‟ an dan Sunnah mengenai kerja 

dan kerja keras. Rizk (2008) dalam Marri, et. al. (2012) berpendapat bahwa etika kerja 

Islam adalah orientasi terhadap pekerjaan, dan hampir sama dengan kebaikan dalam 

kehidupan manusia. Menurut Ali & Al Owaihan (2008) etika kerja Islam adalah orientasi 

yang membentuk dan mempengaruhi keterlibatan dan partisipasi penganutnya di tempat 

kerja. Etika kerja Islam memandang kerja sebagai sarana untuk meningkatkan kepentingan 

diri secara ekonomi, sosial dan psikologis, untuk mempertahankan prestise sosial, untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan menegaskan kembali iman. 

Konsep etika kerja islam berasal dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Etika kerja Islam dibangun berdasarkan empat konsep utama, yaitu usaha, kompetisi, 

transparansi dan perilaku bertanggung jawab (Ali & Owaihan, 2008). Secara keseluruhan 

konsep tersebut mengimplikasikan bahwa membangun sebuah bisnis dengan pembatasan 

yang minimum atau tidak ada pembatasan sama sekali dan dengan lingkungan yang penuh 

semangat pada dasarnya akan menghasilkan kinerja yang tinggi dan kesejahteraan akan 

tersebar luas. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika kerja Islam 

merupakan suatu prinsip-prinsip, sistem nilai, ataupun orientasi yang dipegang suatu 

organisasi dalam menentukan perilaku kerja ataupun pengambilan keputusan bisnis yang 

benar dan yang salah berdasarkan syariah yaitu al-Qur‟ an dan Hadits. 

Dimensi etika kerja islami menurut Chanzanagh & Akbarnejad (2011) meliputi: 

1. Work Intention adalah niat dalam melakukan suatu pekerjaan, ehingga maksud di atas 

kegiatan ekonomi dalam islam yaitu untuk mencapai ridha Allah. 
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2. Trusteeship. Kepercayaan (amanah) adalah anjuran bagi umat Muslim agar memiliki 

modal sosial yang besar dalam hubungan sosio-ekonomi. 

3. Work type. Banyaknya tipe pekerjaan mengharuskan umat Muslim untuk memilih yang 

sesuai dengan kapasitas dan jangan sampai bertentangan dengan syariat Islam. 

4. Work results for Islamic Ummah. Dalam Islam, aktivitas ekonomi yang tidak 

menghasilkan keuntungan untuk umat islam secara spesifik atau jika aktivitas ini 

merugikan saudara yang beragama lain sangat tidak dianjurkan. Sehingga kegiatan 

ekonomi yang benar adalah yang menguntungkan, memberikan kekuatan dan potensi 

bagi umat Islam. 

5. Justice and Fairness. Kebenaran dan keadilan dalam ekonomi Islam memberi 

kesejahteraan untuk seluruh umat. Islam sangat melarang pengumpulan kekayaan 

melalui jalan yang tidak baik atau Haram. 

6. Cooperation & Collaboration.  Saling membantu dan bekerjasama dalam pekerjaan 

akan membantu meningkatkan teamwork dan dapat mendukung peningkatan 

produktivitas pada perusahaan. 

7. Work as the only source of ownership. Bekerja adalah satu-satunya cara dalam sistem 

pemerataan kekayaan dalam Islam, dan setiap Muslim akan mendapatkan kekayaan 

dari hasil pekerjaannya. 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka 

(Handoko, 2008). Kepuasan kerja menunjukkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap positif dari karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala hal yang dihadapi di dalam lingkungan kerjanya. 

Robbins & Judge (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-

perasaan positif tentang pekerjaannya, sementara karyawan yang tidak puas memiliki 

perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaannya. 

Locke dalam Luthans (2006) memberikan definisi kepuasan kerja adalah keadaan 

emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja merupakan hasil dari 
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persepsi karyawan tentang seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan memberikan hal-

hal yang dinilai penting. 

Dimensi kepuasan kerja menurut Luthans (2006) yaitu sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu sendiri. Karakteristik pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan 

menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja, dan jika persyaratan dari 

karyawan terpenuhi, maka karyawan cenderung merasa puas. 

2. Gaji. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen memandang 

kontribusi mereka terhadap perusahaan. Uang tidak hanya membantu orang 

memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan 

pada tingkat yang lebih tinggi. 

3. Promosi. Kesempatan promosi memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. 

Hal ini dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki 

berbagai penghargaan. Lingkungan kerja yang positif dan kesempatan untuk 

berkembang secara intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih penting 

daripada kesempatan promosi. 

4. Pengawasan. Ada dua dimensi gaya pengawasan yang memengaruhi kepuasan kerja. 

Yang pertama adalah berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat di mana 

penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada karyawan. Dimensi yang 

lain adalah partisipasi atau pengaruh, seperti diilustrasikan oleh manajer yang 

meungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan memengaruhi 

pekerjaan mereka. 

5. Kelompok Kerja. Pada umumnya, rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif 

merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan secara 

indivitu. Kelompok kerja, terutama tim yang kuat, bertindak sebagai sumber dukungan, 

kenyamanan, nasihat, dan bantuan pada anggota individu. 

6. Kondisi Kerja. Kondisi kerja berpengaruh kecil terhadap kepuasan kerja. Jika kondisi 

kerja bagus (misalnya bersih, lingkungan menarik), individu akan lebih mudah 

menyelesaikan pekerjaan mereka. Akan tetapi jika kondisi kerja buruk (misalnya udara 

panas, lingkungan bising), individu akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan. 

Komitmen Organisasional 

Luthans (2006) menyatakan bahwa komitmen organisasional  didefinisikan sebagai 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi, keinginan untuk berusaha keras 

sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 
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organisasi.  Robbins & Judge (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasional 

merupakan suatu keadaan ketika seorang karyawan memihak organisasi serta tujuan-tujuan 

dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut 

Terdapat tiga dimensi komitmen organisasional menurut Allen & Meyer (1993) 

dalam Robbins & Judge (2008) yaitu: 

1. Komitmen afektif (affective commitment) merupakan perasaan emosional untuk 

organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Karyawan dengan komitmen afektif 

yang kuat akan melanjutkan pekerjaannya karena mereka memang ingin 

melakukannya. 

2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) adalah nilai ekonomi yang dirasa 

dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Karyawan yang terikat dengan organisasi berlandaskan komitmen 

berkelanjutan tetap berada dalam organisasi karena mereka membutuhkan organisasi 

tersebut. 

3. Komitmen normatif (normative commitment) adalah kewajiban untuk bertahan dalam 

organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Untuk karyawan dengan komitmen 

normatif yang tinggi, mereka akan bertahan dalam organisasi karena mereka merasa 

harus tetap berada di dalam organisasi. 

McShane & Von Glinow (2010) menyatakan komitmen afektif (affective 

commitment) berhubungan dengan berbagai macam karakter personal dan locus of control, 

pengalaman kerja terdahulu, dan kesesuaian nilai-nilai. Jenis komitmen yang menghasilkan 

keuntungan (beneficial) bagi perusahaan adalah komitmen afektif, sedangkan komitmen 

berkelanjutan cenderung mengganggu. Kelompok karyawan dengan komitmen 

berkelanjutan yang tinggi lebih sering mengeluh sementara karyawan dengan komitmen 

afektif lebih terlibat pada penyelesaian masalah yang bersifat konstruktif.  

Beberapa cara dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen organisasi antara 

lain: 

1. Justice & Support. Organisasi yang memenuhi kewajibannya terhadap karyawan dan 

menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, rasa hormat, keinginan untuk 

memaafkan, dan integritas moral cenderung mendapatkan komitmen afektif yang tinggi 

dari para karyawannya. 

2. Shared values. Definisi dari komitmen afektif merujuk pada identifikasi seseorang 

terhadap organisasi dan bahwa identifikasi yang paling tinggi adalah ketika karyawan 
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meyakini bahwa nilai-nilai mereka sepadan dengan nilai dominan dalam organisasi. 

Selain itu, karyawan akan merasa lebih nyaman dan dapat diprediksi sikapnya jika 

mereka sepakat dengan nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan pada 

perusahaan. Kenyamanan ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk tetap berada 

pada organisasi. 

3. Trust. Hal ini berkenaan dengan ekspektasi positif seseorang terhadap orang lain dalam 

situasi yang melibatkan risiko. Trust yaitu menempatkan rasa yakin kepada orang lain 

ataupun kelompok. Selain itu kepercayaan merupakan hasil dari timbal balik, misalnya 

karyawan akan merasa berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan tugas dari 

perusahaan ketika mereka mempercayai pemimpinnya. 

4. Organizational Comprehension. Hal ini berhubungan dengan bagaimana karyawan 

memahami dengan baik arahan strategis, dinamika sosial dan rancangan fisik 

organisasi. Kesadaran akan hal tersebut merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk 

membangun komitmen afektif karena akan sulit untuk mengidentifikasi sesuatu yang 

tidak diketahui dengan baik. 

5. Employee involvement. Keterlibatan karyawan akan meningkatkan komitmen afektif 

dengan menguatkan identitas sosial karyawan dengan perusahaan. Karyawan merasa 

bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan ketika mereka berpartisipasi dalam 

keputusan yang akan mengarahkan masa depan perusahaan. 

 

 

Organizational Citizenship Behavior 

Menurut Aldag dan Resckhe (1997), Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

adalah kontribusi melebihi tuntutan peran individu di tempat kerja. OCB melibatkan 

beberapa perilaku meliputi perilaku seperti membantu orang lain, relawan untuk tugas 

tambahan, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur di tempat kerja. Perilaku ini 

menggambarkan nilai tambah sebagai upah karyawan, yang merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna membantu. 

Menurut Podsakoff et al. (2000), OCB dapat mempengaruhi efektivitas organisasi 

karena beberapa alasan: 

1. OCB dapat membantu meningkatkan produktivitas rekan kerja 

2. OCB dapat membantu meningkatkan manajemen produktivitas. 
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3. OCB dapat membantu merampingkan penggunaan sumber daya organisasi untuk 

tujuan produktif. 

4. OCB dapat mengurangi tuntutan pada penyediaan sumber daya organisasi untuk tujuan 

karyawan pemeliharaan. 

5. OCB dapat berfungsi sebagai dasar yang efektif untuk kegiatan koordinasi antara 

anggota tim dan antar kelompok kerja. 

6. OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan 

mempertahankan sumber daya manusia yang handal dengan memberikan kesan bahwa 

organisasi adalah tempat yang lebih menarik untuk bekerja. Ketujuh, OCB dapat 

meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. 

7. OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan bisnis. 

 Dimensi OCB 

Istilah OCB pertama kali diusulkan oleh Organ yang menawarkan lima dimensi 

utama OCB (Allison, et al, 2001): 

1. Altruisme, adalah perilaku membantu karyawan lain tanpa ada paksaan pada tugas-

tugas yang berkaitan erat dengan operasi organisasi 

2. Civic Virtue, menunjukkan sukarela partisipasi dan dukungan fungsi dari kedua 

organisasi profesional dan bersifat sosial. 

3. Conscinetiousness, berisi tentang kinerja peran prasyarat yang melebihi standar 

minimum 

4. Courtesy, adalah perilaku meringankan masalah yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan yang dihadapi oleh orang lain. 

5. Sportivitas, yaitu tabu membuat masalah yang merusak organisasi 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah karyawan sebanyak 30 orang yang telah bekerja minimal 

satu tahun pada Yayasan Al Huda Kebumen 

Obyek Penelitian 

Obyek penelititian adalah variabel-variable yang diteliti meliputi variabel terikat 

yaitu etika kerja islam dan variabel bebas meliputi kepuasan kerja, OCB dan komitmen 

organisasional 
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Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode pengambilan 

sampel purposive sampling sebanyak 30 responden. Kuesioner digunakan dengan 

menggunakan 4 skala likert meliputi SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju dan 

STS (sangat tidak setuju). Pengukuran variabel etika kerja islam mengunakan tujuh 

indikator dari Chanzanagh & Akbarnejad (2011), . Kepuasan kerja islam diukur dengan 

lima indikator dari Celluci, Anthony J dan David L. DeVries (1978), komitmen 

organisasional diukur dengan menggunakan enam indikator dari Ganesan, Shankar dan 

Barton A. Weitz (1996) dan OCB diukur dengan menggunakan lima indikator dari Organ 

(2001). 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan 

suatu bagan kerangka pemikiran mengenai analisis pengaruh etika kerja Islam terhadap 

kepuasan kerja, komitmen organisasional dan organizational citizenship behavior sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Yousef (2001), Othman et al (2004), Falah (2007), Marri et al (2012), Alhyasat (2012), Zaman et al 

(2012) & Abbasi & Rana (2012) -dikembangkan untuk penelitian ini, 2016 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:  

H1 : Etika Kerja Islam berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pada   

karyawan   di Yayasan Al Huda Kebumen 

H2 : Etika Kerja Islam berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional 

pada karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen 

H3 : Etika Kerja Islam berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship 

Behavior pada karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh karyawan di Yayasan Al Huda sebanyak 36 

orang sedangkan sampel penelitan adalah 30 karyawan yang telah bekerja minimal satu 

tahun 

Metode Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 18 meliputi uji validitas, reliabilitas dan 

uji asumsi klasik serta uji t (uji hipotesis). 

Etika Kerja Islami 

Kepuasan Kerja 

Komitmen organisasioal 

Organizational Citizenship Behavior 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Responden 

Responden terdiri dari 21 wanita (70 persen) dan 9 pria (30 persen) dengan usia 25-

35 tahun sebanyak 25 orang (83,3 persen) dan 36-55 tahun sebanyak 4 orang (13 persen)  

serta <55 tahun sebanyak 1 orang (3,3 persen). Pendidikan dari karyawan adalah SMA 

sebanyak 12 orang (namun rata-rata sedang menyelesaikan S1) atau 40 persen, D3 

sebanyak 3 orang (10 persen) dan S1 sebanyak 15 orang (50 persen). 

Hasil Analisis Data 

Uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach alfa berada pada nilai diatas 0,6 dan r 

hitung melebihi r tabel sehingga uji validitas dan reliabilitas memenuhi persyaratan untuk 

di regresikan. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa etika kerja islam memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen, 

yaitu sebesar 44,8 persen. Etika kerja islam juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen 

sebesar 21,2 persen. Namun, ternyata etika kerja islam tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap OCB para karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen. Hal ini dapat dilihat dari 

tabel coefficient yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,518, dimana nilai ini lebih besar dari 

yang dipersyaratkan yaitu sebesar 0,05.  

Diskusi 

Etika kerja islam memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi para karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen, 

namun etika kerja islam tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap OCB yang 

dimiliki karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen.  

Tidak terdapatnya pengaruh signifikan dari etika kerja islam terhadap OCB dapat 

dikarenakan adanya pengaruh yang lebih kuat dari faktor lain di luar variabel etika kerja 

islam, seperti religiusitas. Hal ini berarti tidak sesuai dengan hasil penelitian milik 

Alhyasat (2012) dan Zaman, et. al (2012) yang menghasilkan penemuan bahwa etika kerja 

Islam memiliki pengaruh terhadap OCB (organizational citizenship behavior) atau 

perilaku ekstra peran, bahwa seorang karyawan yang berkomitmen pada etika kerja Islam 

akan meningkatkan perilaku OCB.  
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Yayasan ini telah melakukan saring pelaksanaan etika kerja islam yang baik 

sehingga karyawan memiliki kepusan kerja dan komitmen yang baik. Etika kerja islami 

secara organisasional ditularkan oleh pimpinan yayasan kepada seluruh jajaran karyawan 

menjadi nilai-nilai yang dipatuhi. Hal ini bisa menjadikan organisasi ini solid dan 

memberikan kinerja yang baik di masa-masa mendatang dalam melaksanakan visi misinya 

dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang baik dan disukao sebagai realisasi bentuk 

karya nyata yayasan ini pada dunia pendidikan di Kebumen khususnya dan di Indonesia.  

 

KESIMPULAN  

Etika kerja islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi, tetapi tidak berpengaruh terhadap OCB. Hal tersebut dapat 

dikarenakan karena para karyawan di Yayasan Al Huda Kebumen melakukan OCB atas 

dorongan lain bukan karena etika kerja islam yang dijalankan di yayasan tersebut.  

Penelitian ini masih terbatas pada kecilnya sampel yang diuji, selain itu penelitian 

ini hanya dilakukan di satu organisasi. Sehingga dapat disarankan untuk penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan di beberapa organisasi yang berbeda sehingga dapat dilakukan 

perbandingan untuk hasilnya agar lebih memperkaya referensi teori dan hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

Reliabilitas 

1. Etika 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,802 7 

2. Kepuasan 
Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

,735 5 

3. OCB 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,728 5 

Uji t (Komitmen) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,618 6 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6,329 2,219  2,853 ,008 

etika ,448 ,098 ,653 4,559 ,000 

a. Dependent Variable: kepuasan 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14,880 2,239  6,646 ,000 

etika ,065 ,099 ,123 ,654 ,518 

a. Dependent Variable: OCB 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 13,753 2,120  6,487 ,000 

etika ,212 ,094 ,392 2,256 ,032 

a. Dependent Variable: Komitmen 
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ABSTRAK 
Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) telah menjadi strategi jangka panjang bagi 

manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya 

dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh kepercayaan investor dan masyarakat. Sehingga 

dapat dikatakan manajemen perusahaan adalah sebagai penentu kebijakan mengenai bagaimana pelaksanaan 

dari Corporate Sosial Responsibility suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

karakteritik Top Manajemen yang diproksikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman 

manajemen dapat mempengaruhi manajemen di dalam pengambilan kebijakan mengenai pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility (CSR). Sampel penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Adapun metode pemilihan sampel menggunakan purposive 

sampling. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple 

regression).Penelitian ini menggunakan variabel independen karakteristik Top Manajemen dan tiga variabel 

kontrol yaitu dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 224 sampel perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013 memberikan hasil bahwa Latar belakang pendidikan dapat 

mempengaruhi manajemen di dalam pengambilan kebijakan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) sedangkan pengalaman dari top manajemen tidak dapat mempengaruhi manajemen di dalam 

pengambilan kebijakan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Untuk variabel kontrol hanya 

dewan komisaris independen yang tidak dapat mempengaruhi manajemen di dalam pengambilan kebijakan 

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) sedangkan dewan komisaris dan komite audit dapat 

mempengaruhi manajemen di dalam pengambilan kebijakan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility 

(CSR). 

Kata Kunci : Corporate Sosial Responsibility, Top Manajemen, Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman 

Kerja 

 

ABSTRACT 

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) has become a long-term strategy for 

the management of the company in creating the company’s good name. This is particularly important in 

relation to the marketing of products, in addition to gain the trust of investors and the public. So it can be said 

that company's management is as policy makers on the implementation of Corporate Social Responsibility of 

a company. This study aims to find out the characteristics of Top Management proxied with the educational 

background and the management experience can influence the management in the decision-making on the 

disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). The samples of this study are non-financial companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange year 2012-2013. The method of sample selection uses purposive 

sampling. While the analysis of data in this study uses multiple regression. This study uses independent 

variable of the characteristics of the Top Management and the three control variables, namely the board of 

commissioners, the independent board of commissioners and the audit committee. 

Based on research that has been carried out on 224 samples of non-financial companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange year 2012-2013, it provides results that the educational background can affect 

the management in the decision-making on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR), while 

the experience of top management can not affect management in the decision-making on the disclosure of 

Corporate Social Responsibility (CSR). For the control variables only the independent board of 

commissioners that can not affect the management in the decision-making on the disclosure of Corporate 

Social Responsibility (CSR), while the board of commissioners and the audit committee can affect the 

management in the decision-making on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Top Management, Educational Background, Work Experience 
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PENDAHULUAN 

Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR merupakan 

sesuatu yang sudah tidak asing lagi di dengar. Hingga saaat ini Corporate Social 

Responsibility (CSR) terus mengalami berkembangan, yang pada awalnya pengungkapan 

CSR merupakan suatu pengungkapan yang bersifat sukarela bagi perusahaan sekarang 

berubah menjadi suatu pengungkapan yang wajib harus dilaksanakan oleh perusahaan. 

Kewajiban pengungkapan CSR diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

Menurut Ginting (2007) CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan 

dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan 

atau corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan 

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom 

line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi 

keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008).  

Dengan banyaknya perusahaan yang telah melaksanakan CSR menurut Nasir dan 

Warisi (2008), pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen 

perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam 

kaitannya dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh kepercayaan investor 

dan masyarakat. Ketidak pedulian terhadap lingkungan sosial dapat menimbulkan 

rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan sentiment negatif yang akan 

menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat kegiatan operasional perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Basamalah dan Jermias (2005) menunjukkan bahwa 

salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah untuk alasan strategis. 

CSR sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman 

sosial (social security). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun  

reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi 

merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). Akan tetapi variabel yang sering digunakan dalam penelitian yang 
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terdahulu lebih terfokus pada  bagaimana karakteristik perusahaan yang terdiri dari ukuran 

perusahaan, tipe industri, profitabilitas, leverage berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility serta bagaimana elemen dari Corporate Governance  yaitu 

kepemilikan saham, dewan komisaris dan komite audit sebagai pengawas terhadap 

manajemen perusahaan dalam pelaksanaan pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

Fungsi dari elemen Corporate Governance hanyalah sebagi pengawas atau kontrol 

terhadap pelaksanaan corporate social responsibility suatu perusahaan, akan tetapi yang 

menjadi penentu kebijakan mengenai bagaimana pelaksanaan dari Corporate Social 

Responsibility adalah manajemen perusahaan. 

Sesuai dengan pernyataan Daniri (2008) yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR 

di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR 

tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan 

memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan 

kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada 

kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham 

tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar 

kosmetik.  

Hal ini dikarenakan tugas dari top manajemen atau pimpinan puncak perusahaan 

lebih banyak pada fungsi planning dan organizing yaitu merencanakan, mengambil 

keputusan dan mengorganisir atau dengan kata lain membuat keputusan untuk menentukan 

kebijakan apa yang diambil dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Japar,2013). Teori 

Manajemen menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh manajer adalah terkait 

dengan pengetahuan mereka dan apa yang mereka nilai (Hambrick & Mason, 1984 dalam 

He, 2015). He (2015) menyebutkan beberapa studi  mengenai latar belakang dan kinerja 

organisasi manajer puncak menunjukkan bahwa pendidikan, latarbelakang dan pengalaman 

kerja  dari manajer puncak akan mempengaruhi kemampuan, strategi, perilaku dan kinerja 

dari manajer puncak . 

Melihat pelaksanaan CSR telah menjadi suatu strategi panjang manajemen 

perusahaan dalam menjaga citra perusahaan dan pelaksanaan CSR di Indonesia masih 

tergantung pada pucuk pimpinan korporasi maka perlu diketahui bagaimana karakteristik 

Top Manajemen yang diproksi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja 
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yang dimiliki oleh Top Manajemen dapat mempengaruhi di dalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility perusahaan. 

Pelaksanaan CSR di Indonesia yang masih tergantung pada pucuk pimpinan 

korporasi maka dengan diketahui bagaimana karaketristik Top Manajemen yang 

diproksikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dapat menjadikan masukan 

bagi investor dan pihak eksternal perusahaan bagaimana kebijkasanaan pengungkapan 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang diambil oleh perusahaan.  

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Corporate Social Responsibility 

Tanggung jawab social atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan social ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang 

hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan 

membuat perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut 

berkontribusi bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar 

dalam jangka panjang. Disamping itu perusahaan akan memperolah beberapa manfaat dari 

aktivitas CSR tersebut (Susanto, 2009 dalam Titan, 2012). 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) 

merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate 

value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggung 

jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan 

masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). 

Menurut Nasir dan Warisi (2008), pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka 

panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat 

penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh 

kepercayaan investor dan masyarakat. Ketidak pedulian terhadap lingkungan sosial dapat 

menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan sentiment negatif yang 

akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat kegiatan operasional 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Basamalah dan Jermias (2005) 
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menunjukkan bahwa salah satu alasan manajemen melakukan pelaporan sosial adalah 

untuk alasan strategis. CSR sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam 

membentuk katup pengaman sosial (social security). Selain itu melalui CSR perusahaan 

juga dapat membangun  reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun 

pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan. 

Karakteristik Manajemen 

Teori Manajemen menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh manajer 

adalah terkait dengan pengetahuan mereka dan apa yang mereka nilai (Hambrick & 

Mason, 1984 dalam He, 2015). He (2015) menyebutkan beberapa penelitian mengenai latar 

belakang dan kinerja organisasi manajer puncak menunjukkan bahwa pendidikan, latar 

belakang dan pengalaman kerja  dari manajer puncak akan mempengaruhi kemampuan, 

strategi, perilaku dan kinerja dari manajer puncak tersebut. Menurut Hambrick dan 

Manson (1984) dalam He (2015) bahwa kehidupan dan pengalaman kerja yang dimiliki 

oleh manajer puncak akan mempengaruhi persepsi, nilai-nilai dan perilaku mereka, dengan 

demikian akan dapat mempengaruhi kinerja organisasi.  

He (2015) menyebutkan bahwa hasil studi dari Kimberly & Evanisko (1981), 

Hambrick & Mason (1984)  dan  Bantel & Jackson (1989) menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan seorang manajer dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menganalisis 

informasi, inovasi dan kemmapuan untuk menangani lingkungan yang lebih kompleks. 

Selain itu He (2015) menambahkan bahwa pengalaman dan kemampuan manajer puncak 

memiliki pengaruh penting pada kinerja CSR karena menurut Thomas dan Simerly (1995) 

karakter dari manajer puncak berhubungan dengan strategi organisasi dan perubahan 

sistematik dalam kinerja ekonomi, dengan demikian karakter manajer puncak seharusnya 

juga terkait dengan kinerja CSR. 

Latar Belakang Pendidikan Top Manajemen 

Bantel dan Jackson (1989) dalam He (2015) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

manajer akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan 

eksternal,  yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi, kemampuan untuk 

melakukan inovasi,  kemampuan untuk mengolah informasi, kemampuan bertoleransi dan 

memiliki pengetahuan. Hal ini dikarenakan menurut He (2015) proses pelatihan pada 

pengumpulan dan analisis data selama menempuh pendidikan akan mengarah pada 

kemampuan yang lebih baik dalam penilaian mereka. Selain itu, manajer dengan 
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pendidikan tinggi menunjukkan toleransi yang lebih besar, oleh karena itu, mereka lebih 

mampu membuat keputusan dalam situasi yang kompleks (Kimberly & Evanisko, 1981; 

Wiersema & Bantel , 1992; Usdiken , 1992 dalam He,2015). 

Dibandingkan dengan kegiatan lain dalam perusahaan, proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan CSR yang dibuat dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi 

dan kompleksitas. Manajer puncak dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi 

akan memiliki kemampuan dalam pengolahan informasi dan integrasi yang lebih baik 

untuk meningkatkan kinerja CSR (He, 2015). Hal ini dikarenakan pelaksanaan CSR telah 

menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik 

perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya denga pemasaran produk, disamping 

untuk memperoleh kepercayaan investor dan masyarakat. Ketidak pedulian terhadap 

lingkungan sosial dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan 

sentiment negatif yang akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat 

kegiatan operasional perusahaan (Nasir dan Warisi, 2008). 

He (2015) menyebutkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa manajer puncak (atau tim) dengan latar belakang pendidikan tinggi 

memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengolah informasi dan berinovasi 

(Kimberly & Evanisko, 1981; Hambrick & Mason, 1984; Bantel & Jackson, 1989; 

Usdiken, 1992). Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 :  Latar belakang Pendidikan Top Manajemen berpengaruh terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Perusahaan 

Pengalaman Kerja 

He (2015) menyebutkan ada banyak studi yang menyatakan bahwa pengalaman 

kerja dapat mempengaruhi gaya kerja dan kinerja manajer. Hambrick dan Mason (1984) 

dalam He (2015) menyebutkan bahwa pengalaman yang dimiliki serta pelatihan yang 

diikuti oleh manajer puncak akan mempengaruhi persepsi mereka , pengakuan , nilai-nilai 

dan perilaku , dan faktor-faktor ini memang akan mempengaruhi pemahaman manajer 

puncak tentang lingkungan perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja 

organisasi. Menurut He (2015) beberapa studi yang berkaitan dengan pembangunan pasar 

global juga menemukan bahwa pengalaman bekerja di luar negeri dari manajer puncak 

dapat meningkatkan visi global mereka dari organisasi , dan manajemen puncak dengan 
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pengalaman bekerja di luar negeri lebih mampu bereaksi terhadap kompleksitas pasar dan 

selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan multinasional.  

Dari sudut pandang meningkatkan kinerja CSR, Thomas dan Simerly (1995) dalam 

He (2015) menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan tentang politik, ekonomi , 

sosial, dan masalah teknologi dari manajer puncak akan berguna untuk meningkatkan 

kinerja CSR perusahan. Selain itu, Wen (2001) dalam He (2015) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja akan membantu manajer belajar dan bereaksi lebih cepat terhadap 

perubahan peristiwa yang berhubungan dengan lingkungan. 

Sementara CSR merupakan kriteria penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan 

secara keseluruhan, maka dengan pengalaman kerja yang dimiliki oleh manajer puncak 

diharapkan manajer memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang berkaitan 

dengan CSR, dan dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan isu-isu tersebut 

sehingga hal ini  diharapkan dapat meningkatkan kinerja CSR perusahaan mereka (He, 

2015). Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H2 :  Pengalaman Kerja Top Manajemen berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility Perusahaan 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Item-item CSR menggunakan indicator yang dikeluarkan oleh Global 

Reporting Initiatives (GRI) yang berjumlah 79 item. Indeks pengungkapan tanggungjawab 

social perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah penjumlahan dari seluruh item-

item CSR berdasarkan GRI yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan dibagi 

dengan total item keseluruhan (Titan, 2012). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah (1) Latar belakang pendidikan dari 

Top Manajemen perusahaan diukur dengan indikator bila SMA atau dibawah SMA = 12, 

S1 = 14, S2 = 16, S3 = 18 (He, 2015), (2) Pengalaman kerja dari Top Manajemen diukur 

dari akumulasi pengalaman kerja Top Manajemen (He, 2015). 

Variabel Kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, 

dewan komisaris independen dan komite audit. Dimana ketiga variabel kontrol ini 

merupakan mekanisme dari Corporate Governance.  Nasir dan Warisi (2008) menyatakan 

bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR 
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merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan morak etika bisnis. Hal ini hanya 

dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR 

merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak social yang ditimbulkan 

oleh aktivitas usahanya. Oleh sebab itu dalam pengungkapan CSR ini diperlukan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Adapun model dari penelitian ini apabila digambarkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Kerangka Pemikiran 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listed di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2013. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposie sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis 

multivariate dengan menggunakan regresi berganda (multiple regression), setelah 

sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah semua perusahaan yang listed di Bursa efek Indonesia (BEI) secara 

berturut-turut selama periode 2012-2013 berjumlah 177 perusahaan. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan yang listed secara berturut-

turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2013 yang dijadikan sampel 

penelitian adalah sebanyak 112 perusahaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan 

sampel penelitian ini adalah sebanyak 224 pengamatan. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Untuk mengetahui tepat 

tidaknya penggunaan model tersebut, maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi 
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klasik. Hasil uji normalitas menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

1,207 dan signifikan pada 0,109. Nilai signifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel 

lebih besar dari nilai signifikansi (α = 0,05) yang telah ditetapkan, yaitu 0,109 < 0,05 , 

maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji Multikolineritas 

menunjukkan bahwa nilai Tolerance seluruh variabel independen ≥ 0,10 dan nilai VIF 

variabel independen ≤ 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar  

variabel independen dalam model regresi. Sedangakan untuk uji heterokedatisitas 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan, pengalaman kerja, dewan komisaris, dewan 

komisaris independen dan komite auidt secara statistik tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang 

berada di atas tingkat kepercayaan α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terdapat adanya heterokedatisitas. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 

2009). Pengujian penyimpangan autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Run-test. Hasil uji Run-test nilai test 0.18390 dengan probabilitas 0.180 

tidak signifikan yang berarti bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar 

nilai residual. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan untuk untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen (Pengungkapan CSR) 

dengan variabel independen (pendidikan dan pengalaman kerja) dengan variabel kontrol 

dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit .  

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari 

variabel independen (latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja) dan variabel control 

(dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit) terhadap variabel dependen 

(pengungkapan CSR). Sementara itu secara parsial pengaruh dari dua variabel independen 

dan 3 variabel kontrol terhadap pengungkapan CSR ditunjukkan pada tabel 1 sebagai 

berikut   : 
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Tabel 1. Hasil Olah Data Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.087 .830  -7.337 .000 

Pendidikan .138 .052 .173 2.669 .008 

Pengalaman Kerja -.002 .005 -.022 -.341 .733 

Dewan Komisaris .156 .035 .283 4.469 .000 

Dewan Komisaris Independen -9.700E-5 .005 -.001 -.020 .984 

Komite Audit .204 .084 .152 2.423 .016 

a. Dependent Variable: LnCSR     

Uji signifikansi individual (uji t) digunakan untuk melihat masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan tingkat kesalahan 5% (α = 

0,05). 

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa latar belakang pendidikan top 

manajemen dapat mempengaruhi manajemen dalam pengambilan kebijakan mengenai 

pengungkapan CSR.Tingkat pendidikan manajer akan mempengaruhi kemampuan mereka 

dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal, yang meliputi kemampuan berkomunikasi 

dan berkoordinasi, kemampuan untuk melakukan inovasi,  kemampuan untuk mengolah 

informasi, kemampuan bertoleransi dan memiliki pengetahuan (Bantel dan Jackson, 1989 

dalam He (2015). Manajer puncak dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi 

akan memiliki kemampuan dalam pengolahan informasi dan integrasi yang lebih baik 

untuk meningkatkan kinerja CSR (He, 2015). Hal ini dikarenakan pelaksanaan CSR telah 

menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik 

perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya denga pemasaran produk, disamping 

untuk memperoleh kepercayaan investor dan masyarakat. Ketidak pedulian terhadap 

lingkungan sosial dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan 

sentiment negatif yang akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat 

kegiatan operasional perusahaan (Nasir dan Warisi, 2008). Hal ini terlihat dari 224 sampel 

penelitian bahwa 172 memiliki latar belakang pendidikan S1, sedangkan dibawah S1 hanya 

9 sedangkan sisanya memiliki pendidikan S2 68 dan S3 5. Ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh top manajemen mempengaruhi mereka 

didalam pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR. Proses pelatihan pada 

pengumpulan dan analisis data selama menempuh pendidikan akan mengarah pada 

kemampuan yang lebih baik dalam penilaian mereka. Selain itu, manajer dengan 
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pendidikan tinggi menunjukkan toleransi yang lebih besar, oleh karena itu, mereka lebih 

mampu membuat keputusan dalam situasi yang kompleks ( Kimberly & Evanisko, 1981; 

Wiersema & Bantel, 1992; Usdiken, 1992 dalam He, 2015).Tingkat pendidikan yang 

dimiliki seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dari orang tersebut. Pada saat seseorang 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka sesorang ini akan mendapatkan 

pengetahuan dan keahlian yang lebih baik. Sehingga dengan pengetahuan dan keahlian 

yang diperoleh selama mengikuti pendidikan yang lebih tinggi akan membantu top 

manajemen dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan luas pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian He (2015) yang menyatakan bahwa latar 

pendidikan top manajemen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa pengalaman top manajemen tidak berpengaruh 

dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan pengungkapan CSR. Pengalaman dan 

pengetahuan tentang politik, ekonomi , sosial, dan masalah teknologi dari manajer puncak 

akan berguna untuk meningkatkan kinerja CSR perusahan (Thomas dan Simerly,1995 dan 

He,2015). Selain itu bahwa pengalaman kerja akan membantu manajer belajar dan bereaksi 

lebih cepat terhadap perubahan peristiwa yang berhubungan dengan lingkungan (Wen, 

2001 dalam He, 2015). Seorang Top Manajemen dikata berpengalaman apabila dia 

memiliki pengalaman yang merupakan perpaduan dari pengalaman dan pengetahuan 

mengenai politik, ekonomi, sisoal dan masalah teknologi .Tidak berpengaruhnya 

pengalaman Kerja Top Manajemen terhadap pengungkapan CSR dikarenakan dalam 

penelitian ini tidak melihat pengalaman dibidang apa yang dimiliki oleh Top Manajemen. 

Dalam penelitian ini hanya melihat berapa lama top manajemen itu telah bekerja. Sehingga 

jika pengalaman kerja yang dimiliki Top Manajemen selama ini tidak berkaitan dengan 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan isu-isu yang berkaitan dengan CSR 

maka Top manajemen tidak akan memiliki persepsi atau pemahaman yang lebih baik 

tentang isu-isu yang berkaitan dengan CSR , dan sehingga top manajemen tidak dapat 

bereaksi dengan cepat terhadap perubahan isu-isu yang berkaitan dengan CSR. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian He (2015) yang menyatakan bahwa 

pengalaman yang dimiliki oleh top manajemen berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

CSR. 

Berpengaruhnya dewan komisaris terhadap pengambilan kebijakan pengungkapan 

CSR dikarenakan  tugas dan wewenang dewan komisaris adalah melakukan pengawasan 
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terhadap jalannya operasional perusahaan. Dengan jumlah dewan komisaris yang banyak 

maka diharapkan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan dapat berjalan 

dengan lebih baik. Dengan pengawasan yang lebih baik maka akan dapat meminimalkan 

informasi yang tidak diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Begitupula 

halnya dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan CSR. Merupakan suatu 

kewajiban bagi perusahaan untuk membuat pengungkapan CSR, dengan adanya jumlah 

dewan komisaris yang banyak maka adanya pengawasan yang baik dari dewan komisaris 

sehingga hal ini menyebabkan perusahaan akan mengungkapkan  item-item yang lebih 

banyak dalam laporan CSR. Hal ini dikarenakan dengan monitoring yang lebih baik maka 

diharapkan pengungkapan informasi CSR dapat lebih luas karena meminimalkan 

kemungkinan informasi yang ditutupi (Achamad Badjuri, 2011). 

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan 

petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini 

manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, 

sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 

2002). Melalui peran monitoring dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan terjaga kelangsungan hidupnya (Sulastini, 2007 dalam 

Achamad Badjuri, 2011). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sembiring 

(2005), Titan (2012) dan Dwi (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Tetapi tidak mendukung hasil penelitian 

Achmad (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

Hasil uji statistik menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pengungkapan CSR. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan fungsi dari dewan komisaris, maka keberadaan komisaris independen sangat 

diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena 

didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang 

mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta 

stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana 

masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Gusti Amri, 2011). Akan tetapi fungsi dewan 

komisaris independen sebagai pihak yang memiliki independen ketika terjadi benturan 

kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan tidak berjalan. Dimana hal ini dimungkinkan 
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bahwa kehadiran komisaris independen hanya sekedar simbol saja (Amirudin, 2004 dalam 

Titan, 2012). Kehadiran komisaris independen dilakukan hanya untuk memenuhi peraturan 

atau regulasi yang ada tidak ditujukan untuk tercapainya Good Corporate Governance. 

Disamping itu ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin 

belum cukup tinggi bagi para komisaris independen untuk mendominasi kebijakan yang 

diambil oleh dewan komisaris (Siregar,2006 dalam Titan,2012). Jika jumlah dewan 

komisaris independen merupakan pihak yang mayoritas maka dimungkinkan komisaris 

independen dapat lebih efektif menjalankan tugas atau perannya sebagai pihak yang 

independen pada saat terjadinya benturan kepentingan di dalam perusahaan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian , Titan (2012), Dwi (2013) dan Al Azhar (2014) 

yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan CSR. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Achmad 

(2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

Berpengaruhnya komite audit dalam pengambil kebijakan pengungkapan CSR oleh 

manajemen dikarenakan dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite 

audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar 

sosial dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan 

keuangan apakah sudah sesuai dengan sosial dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah 

konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai 

mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (KNKCG, 2002 

dalam Achmad, 2011). Berdasarkan tugas tersebut keberadaan komite audit sebagai 

indikasi adanya pengawasan atau monitoring yang sangat baik dan berpengaruh dalam 

menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Komite audit 

sebagai organ pendukung dalam melakukan pengawas terhadap operasional perusahaan 

bersama-sama dengan dewan komisaris. Semakin besar ukuran komite audit maka semakin 

baik pula pengawasan yang dilakukan oleh komite audit yang berakibat pada kualitas 

pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil peneliatian Achmad (2011), Titan (2012), Dwi (2013)  dan Al Azhar 

(2014) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap  luas 

pengungkapan CSR. 
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KESIMPULAN 

Berdasarhan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 224 sampel semua 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013 diketahui bahwa latar pendidikan top 

manajemen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR sedangkan pengalaman yang 

dimiliki oleh top manajemen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Untuk 

variabel kontrol hanya dewan komisaris yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

CSR sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan sebagai berikut (1) untuk 

variabel pendidikan dalam penelitian ini tidak memfokuskan pada jurusan pendidikan apa 

yang ditempuh oleh top manajemen. Sehingga tidak diketahui jurusan pendidikan apa yang 

sangat mempengaruhi pola pikir top manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan CSR, (2) Begitupula dengan variabel pengalaman kerja. Penelitian ini 

tidak mendeskripsikan pengalam kerja apa yang dimiliki oleh top manajemen. Hanya 

melihat berapa lama top manajemen bekerja. Sehingga tidak diketahui pengalaman kerja 

dalam bidang apa yang dapat mempengaruhi keputusan top manajemen berkaitan dengan 

CSR.  

Untuk  penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan jurusan pendidikan yang 

ditempuh oleh top manajemen dan jenis pengalaman yang dimiliki oleh top manajemen 

sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai jurusan 

pendidikan apa yang dapat mempengaruhi top manajemen berkaitan dengan keputusan 

dalam hal luas pengungkapan CSR. Begitupula dengan jenis pengalaman apa yang dimiliki 

oleh top manajemen sehingga hasil penelitian juga dapat memberikan gambaran yang jelas 

jenis pengalaman apa yang dapat mempengaruhi keputusan top manajemen berkaitan 

dengan luas pengungkapan CSR.  
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ABSTRAK 

Peran modal dan tenaga kerja untuk proses pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang 

dan Provinsi jawa Tengah khususnya menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Permasalahan 

yang dikaji adalah mengembangkan model untuk menganalisa faktor-faktor meliputi penanaman modal 

baik dari pihak swasta (PMA dan PMDN) maupun pemerintah (belanja investasi pemerintah daerah) dan 

tingkat pendidikan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis pengaruh investasi swasta domestik/PMDN, investasi swasta asing/PMA, belanja 

pemerintah daerah, tenaga kerja berpendidikan dasar, tenaga kerja berpendidikan menengah serta tenaga 

kerja berpendidikan tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah baik 

secara simultan maupun parsial.  

Hasil regresi linier berganda pada tingkat keyakinan α = 5%, variabel Investasi Swasta Domestik 

(PMDN), Belanja Investasi Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Jawa Tengah. Tetapi untuk Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi mempunyai pengaruh negative dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah serta Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi 

berpengaruh terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Sementara Investasi Swasta Asing 

(PMA), Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar dan Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara pada tingkat keyakinan α = 10% Tenaga Kerja 

Berpendidikan Menengah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA, Belanja Investasi Pemda, tingkat pendidikan. 

 

ABSTRACT 

The role of capital and labor to the process of economic development in a developing country and 

the Central Java province in particular be an interesting issue to be researched. The problem studied is to 

develop a model to analyze the factors include capital investment from both the private sector (domestic 

and foreign) and government (expenditures of local government investment) and education level of the 

workforce has a significant influence on the Economic Growth regency / city in Central Java province in 

the period 2010-2014. The purpose of this study was to analyze the effect of private investment domestic / 

domestic, foreign private investment / PMA, local government spending, labor, basic education, 

employment secondary education and the workforce educated to Economic Growth districts / cities in 

Central Java province either simultaneously or partially. 

The results of multiple linear regression at a confidence level α = 5%, the variable Domestic Private 

Investment (DI), Local Government Investment Expenditure positive and significant impact on the 

economic growth of Central Java. But for the High-Educated Workers have negative and significant effect 

on Economic Growth and Employment in Central Java High Educated affect the value of Economic Growth 

in Central Java. While the Foreign Private Investment (FDI), Labor and Employment Basic Educated 

Educated Medium no significant effect on economic growth. While the level of confidence α = 10% 

Medium-Educated Workforce significant effect on economic growth. 

Keywords: Economic Growth, Domestic Investment, FDI, local government investment spending, the level 

of education. 
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Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi  

Pengukuran pertumbuhan dalam perekonomian di suatu negara adalah produk 

domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam 

perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses 

peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB Rill) 

Sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan rill yang terjadi 

karena adanya pertambahan produksi (Mankiw, 2007).  

Berdasarkan Tabel 1.1, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominnya sebagaimana 

terlihat pada tabel 1.1, selama periode 2009-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Tengah juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, dan 

Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Enam Provinsi di 

Pulau Jawa Tahun 2009-2013 (%) 

Provinsi 2009 2010 2011 2012* 2013** Rata-rata 

DKI Jakarta 5,02 6,49 6,72 6,54 6,11 6,14 

Jawa Barat 4,19 6,20 6,49 6,21 6,15 5,78 

Jawa Tengah 5,14 5,83 6,04 6,30 5,83 5,81 

DI. Yogyakarta 4,43 4,48 5,24 5,43 5,58 5,01 

Jawa Timur 5,01 6,67 7,22 7,28 6,53 6,48 

Banten 4,09 6,11 6,32 6,16 5,90 5,65 

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS Jawa Tengah, diolah 

Pada periode tersebut tercatat bahwa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah tidak terlalu jauh perbedaanya dengan angka laju pertumbuhan 

ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini memberikan indikasi bahwa  Provinsi  Jawa  

Tengah  memiliki  kemampuan  untuk  mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber modal mereka, sehingga dalam jangka 

panjang Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi untuk bersaing dengan Provinsi lain di 

Pulau Jawa khususnya Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. 

Pembangunan kabupaten/kota yang positif diraih oleh sektor industri karena 
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memiliki tingkat kontribusi tertinggi di PDRB Provinsi Jawa Tengah maka mendorong 

pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung guna 

menunjang pertumbuhan sektor industri itu. Terlebih sektor industri dikenal juga sebagai 

sektor pemimpin yang bisa memilki hubungan dalam perekonomian dengan saling kait 

mengkaitkan dengan sektor – sektor lain seperti sektor pertanian sebagai bahan baku 

industri, sektor transportasi sebagai alat pengangkutan hasil industri, sektor jasa keuangan 

sebagai sarana permodalan dalam industri, dan lain-lain. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

aglomerasi, artinya terjadi pemusatan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam suatu wilayah 

tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada wilayah tersebut. Selain 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, aglomerasi juga mempunyai manfaat lain yaitu 

efisiensi kolektif pada proses produksi pada skala menengah dan besar. Sebaran 

aglomerasi di Jawa Tengah antara lain di Kota Semarang dan Surakarta, Kabupaten 

Cilacap, Kudus, Pekalongan dan Kendal. 

Kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tentunya tidak lepas 

dari peranan investasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Investasi atau penanaman 

modal oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal oleh pihak asing 

(PMA) di Provinsi Jawa Tengah, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun 

persentase laju investasi yang terjadi ditunjukkan Tabel 1.2 

Tabel 1.2 Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2008-2013 

Tahun 

PMDN PMA 

Investasi 

(Miliar Rp) 
Pertumbuhan 

(%) 
Investasi 

(Juta US $) 
Pertumbuhan 

(%) 

2008 1.336,3  39,48  

2009 2.579,0 92,99 1.935,00 4800,12 

2010 2.825,4 9,55 793,84 -58,97 

2011 4.839,8 71,30 1.588,51 100,10 

2012 1.634,0 -66,24 1.391,14 -12,43 

2013 859,1 -47,42 1.568,37 12,74 

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2014, BPS Jawa Tengah, diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1.2, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2008-2013 berfluktuasi. Realisasi PMDN di 

Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun 2008 sebesar Rp.1,3 triliun menjadi Rp.4,8 

triliun di tahun 2011, lalu pada tahun 2012 PMDN turun menjadi Rp.1,6 triliun (-66%) 

dan kembali turun di tahun 2013 sebesar Rp.859 miliar (-47%). Sementara itu, kondisi 
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realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2009-2013 juga berfluktuatif. Tahun 

2009, PMA naik sebesar $1,9 juta (4800%) dari semula hanya $39 ribu di tahun 2008. 

Tahun 2010, PMA turun sebesar 58% menjadi $793 ribu dan kembali naik hingga tahun 

2013 sebesar $1,6 juta. Berfluktuasinya realisasi PMA dan PMDN selama periode 2009-

2013 ini disebabkan oleh investor yang belum sepenuhnya percaya untuk berinvestasi di 

Provinsi Jawa Tengah karena kondisi perekonomian, sosial, politik, dan keamanan belum 

stabil. 

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber 

dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal 

pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran penggunaannya untuk membiayai 

pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha 

swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat. 

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat 

ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja 

pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah. Rasio belanja modal di Jawa 

Tengah pada tahun 2013 sebesar 7,82 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 15,19 

persen. Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang 

lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif 

besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil 

dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu 

perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan 

listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa 

semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah Investasi 

pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya 

investasi swasta. 

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan 

utama selama kurun waktu 2010-2013, sektor pertanian memberikan kontribusi paling 

tinggi dan dikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat 

perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama 2010-2013 terus mengalami penurunan 

dari Tahun 2010 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 5,06 

juta orang.  

Penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2010–2013 masih didominasi 
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oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah 

Menengah Pertama. Namun perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan adanya 

kecenderungan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dari 0,87 juta 

orang pada Tahun 2010 meningkat menjadi 1,08 juta orang pada Tahun 2013, ( B P S ,  

2 0 1 4 ) .  

 

Perumusan Masalah 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Investasi Swasta Domestik (PMDN) terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah 

2. Bagaimana pengaruh Investasi Swasta Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah 

3. Bagaimana pengaruh Belanja Investasi Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah 

4. Bagaimana pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

5. Bagaimana pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

6. Bagaimana pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis pengaruh Investasi Swasta Domestik (PMDN) terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

2. Menganalisis pengaruh Investasi Swasta Asing (PMA) terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

3. Menganalisis pengaruh belanja investasi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

4. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja berpendidikan dasar terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 
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5. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja berpendidikan menengah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah  

6. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

 

Penelitian Terdahulu 

Sodik dan Nuryadin (2005) menyatakan, sebelum diberlakukannya otonomi, 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PMA dan PMDN, sedangkan pasca otonomi, 

investasi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. hal ini disebabkan oleh masih 

rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan peraturan daerah yang tidak 

“pro bisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Selain itu, 

investor masih khawatir melakukan investasi di Indonesia karena ketidakstabilan ekonomi 

makro, ketidakpastian kebijakan serta korupsi yang masih terjadi di Indonesia. 

Sementara itu, Suryono (2010) dan Maulana  (2013) menyatakan bahwa investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberi 

indikasi bahwa investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian yang bertujuan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Maulana (2013) menyatakan, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang dimiliki, 

walaupun tenaga kerja tinggi, tetapi apabila kualitasnya tidak memadai, kualitas dan 

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan juga berkurang. 

Suryanto (2011) dan Saragih (2009). Hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, 

semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, semakin tinggi pula 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai 

Pambudi (2013) menganalisis pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dengan studi kasus di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori pertumbuhan neo-klasik 

yang dikemukakan oleh Solow, yaitu faktor modal dan tenaga kerja. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan jumlah observasi sebanyak 175 

observasi. Data yang digunakan adalah kombinasi antara data cross section sejumlah 35 

kabupaten/kota dan data time series selama 5 tahun (2006-2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel investasi dan angkatan kerja yang bekerja menunjukkan hasil 
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positif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel human 

capital investment dalam pendidikan menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.5   

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Penelitian 

1. Investasi Swasta Domestik/PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Investasi Swasta Asing/PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Belanja Investasi Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

5. Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

6. Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Investasi Swasta 

Asing/PMA (K2) 

Belanja Investasi Pemda (K3) 

Tenaga Kerja 

Berpendidikan Dasar(L1) 

PERTUMBUHAN EKONOMI 

( Y ) 

Tenaga Kerja Berpendidikan 

Menengah (L2) 

Tenaga Kerja  

Berpendidikan Tinggi (L3) 

Investasi Swasta 

Domestik/PMDN (K1) 
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Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menganalisis data sekunder 

mengenai variabel investasi swasta, belanja investasi pemerintah daerah dan tenaga 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

meliputi investasi swasta (PMA dan PMDN), Belanja Investasi Pemerintah Daerah, 

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di 

provinsi jawa tengah.  

3. Tehnik Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan 

mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan kemudian dicatat dan 

dilakukan olah data. 

4. Definisi Operasional 

a. Variabel Dependen (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) adalah jumlah nilai 

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian 

disuatu daerah (BPS,2003). Data yang digunakan adalah adalah data PDRB 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 atas dasar harga konstan 

tahun 2010.  

b. Variabel Independen  

1) Investasi Swasta  

2) Belanja Investasi Pemerintah Daerah  

3) Tenaga kerja,  

5. Model Analisis 

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (Neoclassical 

Growth Model), dengan fungsi produksi aggregat standar: 

Y = Ae
µt 

. K
α 

. L
1-α

 

Dimana : 

Y  = Produk Domestik Bruto 

K   = stok modal fisik dan modal manusia 

L   = tenaga kerja non terampil 

A    = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar  
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e
µt 

= melambangkan tingkat kemajuan teknologi 

α       = melambangkan elastisitas output terhadap model, yakni persentase kenaikan 

PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal 

manusia. 

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah dianalisis dengan fungsi statistik sebagai berikut: 

Y = f ( K1, K2, K3 , L1,L2,L3,) 

Dengan demikian spesifikasi model yang akan dijadikan sebagai model 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Log Y = α + β1 LogK1 + β2 LogK2 + β3 LogK3+β 4 LogL1 + β5 LogL2 + β6 LogL3 +  e 

Y  = pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, diproxy dengan PDRB  

K1  = Investasi Swasta Domestik (PMDN) 

K2  = Investasi Swasta Asing (PMA) 

K3  = Belanja Investasi Pemerintah Daerah 

L1  = Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (orang) 

L2  = Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (orang) 

L3  = Jumlah Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (orang) 

α  = intercept (konstanta) 

β1, β2 ........= koefisien regresi 

e  = variabel pengganggu 

Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

2. Analisis Kuantitatif 

 

Pengaruh investasi swasta domestik /PMDN (K1) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,0037 yang artinya bahwa setiap peningkatan 

investasi swasta domestik /PMDN (K1) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0037 persen dengan asumsi variabel 

lain tetap (ceteris paribus).  

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-

2014, variabel investasi swasta domestik /PMDN (K1) memiliki tanda positif, artinya 
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semakin besar peningkatan investasi swasta domestik /PMDN (K1) akan semakin 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi swasta domestik/PMDN 

memiliki pengaruh positif, artinya semakin tinggi pertumbuhan investasi akan semakin 

menaikan pertumbuhan ekonomi.  

Hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta domestik /PMDN (K1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara 

positif dan signifikan oleh Investasi Swasta Domestik /PMDN (K1). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sofwin Hardiati (2002) Dalam 

penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng dengan menggunakan 

data runtut waktu Provinsi. Jateng selama tahun 1980-2001 menyebutkan bahwa 

Investasi Swasata Domestik/PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah 

 

Pengaruh investasi swasta asing (K2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,0029 yang artinya bahwa setiap peningkatan 

investasi swasta asing/PMA (K2) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0029 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris 

paribus).  

Hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta asing /PMA (K2) 

berpengaruh positif tetapi akan secara parsial tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian Bambang Kustituanto 

dan Istikomah (1999) “Peranan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 

menunjukkan bahwa investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia.. 

 

Pengaruh Belanja Investasi Pemerintah Daerah (K3) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,3306 yang artinya bahwa setiap peningkatan 

Belanja Investasi Pemerintah Daerah (K3) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan 

kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3306 persen dengan asumsi variabel lain 

tetap (ceteris paribus).  
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Pada tahap awal pengeluaran pemerintah untuk investasi merupakan bagian 

yang terbesar dari total investasi yang ada. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan 

untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, 

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 

Pada tahap menengah investasi dari swasta mulai berkembang tetapi 

pemerintah masih tetap memegang peranan besar guna memacu pertumbuhan agar 

dapat lepas landas. Selain harus mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, pemerintah 

juga harus menyediakan barang publik dalam jumlah yang lebih banyak dengan 

kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi pada tahap ini menyebabkan 

hubungan antar sektor yang semakin kompleks. Rasio investasi total terhadap 

pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap 

pendapatan nasional akan semakin mengecil. 

Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih 

dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran untuk kesejahteraan sosial 

masyarakat seperti program kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Pada 

intinya, teori Rostow dan Musgrave ini membagi pembangunan ekonomi ke dalam 

beberapa tahapan. Keterlibatan dan peran pemerintah semakin lama semakin 

berkurang seiring dengan semakin meningkatnya tahapan yang dilalui. 

Ini sejalan dengan hasil penelitian Arief Hadiono (2001) tentang pertumbuhan 

ekonomi di propinsi Jawa Tengah menggunakan data polling sampel populasi 

kabupaten/kota di Jateng selama tahun 1994-1998 menyebutkan bahwa output suatu 

daerah (PDRB) salah satunya adalah fungsi dari investasi pemerintah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan. 

 

Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (L1) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi  

Nilai koefisien regresi sebesar -0,019841 yang artinya bahwa setiap 

peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (L1) sebesar 1 persen maka akan 

menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,019841  persen dengan 

asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).  

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-

2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (L1) di Provinsi Jawa 

Tengah memiliki tanda negatif dan tidak signifikan artinya kenaikan jumlah tenaga 
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kerja berpendidikan dasar justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara tidak 

signifikan pengaruhnya.  

Ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Maulana (2013) menyatakan, 

tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

diduga oleh kualitas dari tenaga kerja yang dimiliki, walaupun jumlah tenaga kerja 

berlimpah tidak dipungkiri akan berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas 

barang atau jasa yang nantinya akan dihasilkan jika kualitas tenaga kerja yang 

digunakan tidak memadai. Tenaga kerja tidak saja penting dari segi kuantitas, tetapi 

yang tidak kalah penting adalah kualitasnya. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, dan dapat saja 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.  

 

Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L2) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,085067 yang artinya bahwa setiap 

peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L2) sebesar 1 persen maka akan 

menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,085067 persen dengan asumsi 

variabel lain tetap (ceteris paribus).  

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-

2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L2) memiliki tanda 

positif  dan tidak signifikan pada α = 5%  artinya secara parsial memililki pengaruh 

yang meningkat tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Ini sejalan dengan penelitian Maulana (2013) menyatakan, tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga penelitian Eko 

Wicaksono Pambudi (2013), Variabel human capital investment dalam pendidikan 

menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Akan tetapi nilai probabiltas variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah 

(L2)  sebesar 0,055 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  α = 10%  yang  berarti ini 

berpengaruh signifikan pada α = 10% . Hal ini diduga bahwa lapangan pekerjaan di 

Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan menengah yang 

secara kualitasnya lebih sesuai dengan sektor-sektor produksi yang dihasilkan sebagai 

penyumbang PDRB. 
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Ini sejalan dengan penelitian Suryanto (2011) dan Novianto (2012) 

menyatakan, tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi tenaga kerja di suatu daerah, 

semakin tinggi pula produksi yang akan dihasilkan sehingga akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  

 

Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (L3) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Nilai koefisien regresi sebesar -0,053403 yang artinya bahwa setiap 

peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (L3) sebesar 1 persen maka akan 

menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,053403 persen dengan 

asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).  

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-

2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (L3) memiliki tanda 

negatif dan signifikan artinya secara parsial memililki pengaruh yang negatif.   

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Investasi Swasta Domestik/PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.. 

2. Investasi Swasta Asing/PMA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

3. Belanja Investasi Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

4. Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar (L1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

5. Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah (L2) tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

6. Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (L3) mempunyai  pengaruh negatif signifikan  

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  

7. Investasi Swasta Domestik  (PMDN), Investasi Swasta Asing (PMA), Belanja  

Investasi Pemda, Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar, Tenaga Kerja Berpendidikan 
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Menengah dan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi  berpengaruh terhadap  

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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ABSTRAK 

 

Keberadaan UMKM sebagai salah satu kekuatan perekonomian nasional telah lama memperoleh 

perhatian serius dari Pemerintah. Namun demikian beberapa kebijakan pemberdayaan UMKM masih 

belum optimal dalam meningkatkan kapabilitas sektor ini terutama dalam menghadapi perdagangan bebas 

global. Meskipun kontribusi sektor UMKM terhadap PDB dan serapan tenaga kerja terbilang tinggi, 

namun akses sektor ini terhadap rantai pasok produksi global sangat minim. Hal tersebut tidak lepas dari 

terbatasnya kapasitas produksi dan faktor lain yang menjadi isu strategis seperti rendahnya daya saing, 

lambatnya akses informasi ke pasar global, lebarnya lag pertumbuhan UMKM dan industri besar serta 

rendahnya inklusi keuangan dan akses UMKM ke kredit formal. Melalui studi literatur dengan metode 

analisis SWOT penulis berusaha menurunkan rumusan strategi pengembangan UMKM di Indonesia secara 

makro. 

 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa inti dari kemampuan UMKM untuk tumbuh secara 

optimal sangat tergantung dari bagaimana manajemen kelambagaannya. Dengan pendekatan konsep 

efektifitas organisasi yang terdiri dari prinsip komplementaritas, inovasi, konektivitas dan kompetisi, maka 

dapat diturunkan rincian strategi pengembangan UMKM yang meliputi strategi ekspansi, diversifikasi, 

rasionalisasi/stabilitas dan strategi defensif/survival untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam 

berkompetisi di tengah pasar global dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi makro yang lebih baik. 

 

Keyword: Daya Saing, Kelembagaan, Klaster, SWOT, UMKM 

 

ABSTRACT 

MSMEs as one of the strengths of the national economy in Indonesia has long gained serious 

attention from the government. However, some policies still not optimal in improving the capabilities of 

this sector, especially in the face of global free trade. Although the MSMEs sector's contribution to GDP 

and labor absorption is high, but this sector access to global supply chain production was very low. It is 

caused by the limited production capacity and other factors which are lead into strategic issues such as lack 

of competitiveness, slow access to information of the global market, the width lag of the growth of 

MSMEs and large industries as well as the low financial inclusion and MSMEs access to formal credit. 

Through the study of literature by SWOT analysis method the author trying to derive the formulation of 

the development strategies of SMEs in Indonesia in macro perspective. 

 

From the results of this research known that the core of the ability of MSMEs to grow optimally 

depends on the institutional management. With the approach of the concept of organizational effectiveness 

which consists of the principle of complementarity, innovation, connectivity and competition, it can be 

passed down the details of the development strategies of MSMEs that includes expansion strategy, 

diversification, rationalization/stability and defensive strategies/survival to improve the competitiveness of 

MSMEs in competing in the global market and support the achievement of the better macroeconomic 

objectives. 

 

Keyword: Competitiveness, Institutional Management, Cluster, SWOT, MSME
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PENDAHULUAN  

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu 

kekuatan perekonomian nasional telah lama memperoleh perhatian serius dari 

Pemerintah. Sebagian besar kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia mengikuti 

strategi pembangunan daerah yang didasari pada Teori Basis Ekonomi. Berdasarkan 

teori tersebut strategi lebih menekankan arti penting bantuan kepada dunia usaha yang 

mempunyai pasar nasional maupun internasional dengan implementasi kebijakan yang 

mencakup pengurangan hambatan pada perusahaan yang berorientasi ekspor (Arsyad, 

2010) dan pendukung aktivitas ekspor.  

Namun demikian beberapa kebijakan pemberdayaan UMKM masih belum 

optimal dalam meningkatkan kapabilitas UMKM terutama dalam menghadapi pasar 

bebas global. BPS mencatat di tahun 2015 terjadi peningkatan 23,24% nilai output 

industri mikro dan penurunan 0,62% nilai output industri kecil. Munculnya penurunan 

output khususnya pada industri kecil sejak tahun 2014 menunjukkan bahwa kapasitas 

produksi sektor ini belum cukup baik dalam merespon pasar meskipun secara agregat 

produksi industri mikro dan kecil mengalami pertumbuhan positif mencapai 5,91% pada 

Triwulan I 2016, lebih tinggi daripada periode yang sama di tahun sebelumnya (5,65%) 

dan dari produksi tahun 2015 yang hanya mencapai 5,71%.  

Dalam paket kebijakan ekonomi Jilid III dan IV (Oktober 2015) Pemerintah 

kembali memberikan dukungan melalui pemberian berbagai skim kredit khususnya 

kredit modal kerja berbunga rendah bagi UMKM yang berorientasi ekspor dan atau 

mendukung aktivitas ekspor. Pilihan kebijakan terkait peningkatan porsi pembiayaan 

UMKM didasarkan pada potensinya sebagai pasar bagi industri jasa keuangan, yang 

masih minim dalam mengakses perbankan.  

Data menunjukkan sebanyak 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses 

pembiayaan formal (Bank Indonesia, 2015). Namun demikian trigger pemerintah dalam 

bentuk subsidi pada beberapa skim kredit tersebut juga belum dimanfaatkan secara 

optimal oleh para pelaku UMKM di lapangan.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

UMKM di Indonesia 

Berdasarkan definisi BPS, UMKM merupakan bagian dari kelompok industri yang 
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didasarkan pada jumlah pekerja sebagai berikut: 

a. Industri Menengah, mempekerjakan 20-99 orang. 

b. Industri Kecil, mempekerjakan 5-19 orang. 

c. Industri Mikro, mempekerjakan kurang dari 5 orang (termasuk tenaga kerja yang 

tidak dibayar).  

UMKM di Indonesia tersebar di seluruh wilayah dengan mayoritas adalah 

industri kecil perorangan yang bersifat padat karya. Pada krisis tahun 1998 jumlah nilai 

tambah industri besar menurun mencapai nilai 5,4% seiring dengan jatuhnya 

pertumbuhan PDB sebesar 13%. Namun demikian industri menengah dan kecil tetap 

survive dengan nilai tambah sebesar masing-masing 27,2% dan 34,9%. Fleksibilitas 

produksi UMKM dan ketergantungan yang rendah terhadap pasar serta kredit formal 

mengantarkan UMKM sebagai sektor ekonomi yang tangguh dan bertahan selama 

krisis. 

Dewasa ini, fenomena tersebut didukung oleh beberapa studi tentang organisasi 

industri yang menyimpulkan bahwa jika industri menghadapi distorsi ekonomi yang 

drastis baik dari sisi permintaan maupun penawaran, sebagai konsekuensinya maka 

industri besar seringkali justru mengalami rigidity dalam menyesuaikan skala produksi 

dalam memenuhi kebutuhan pasar. Sementara industri kecil mampu mengembangkan 

usaha dan berproduksi lebih cepat terlebih jika unit usaha kecil tersebut memiliki 

keterkaitan yang erat (Arsyad, 2010). 

 

Klaster 

Strategi pengembangan UMKM yang cukup efisien berjalan dalam beberapa 

tahun di Indonesia adalah clustering. Klaster merupakan suatu kelompok perusahaan 

yang saling berdekatan secara geografis dan terhubung dengan institusi terkait dalam 

suatu bidang khusus (Porter, 2000 dalam Arsyad, 2010). Klaster UMKM di Indonesia 

lebih banyak berada pada daerah rural, terbentuk secara alamiah dari aktivitas ekonomi 

tradisional dalam memproduksi barang-barang yang telah berlangsung lama 

(Tambunan, 2005). 

Melalui klaster akan tercipta eksternalitas ekonomi bagi UMKM. Sektor ini dapat 

bersinergi, memperoleh kemudahan dan efisiensi dalam berbagai hal seperti dalam 
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mendapatkan bahan mentah, peralatan dan tenaga kerja terampil, kecepatan 

mendapatkan informasi pasar, profil pembeli, kemungkinan ikut dalam subkontrak, dan 

berpartisipasi dalam lingkungan yang kompetitif. Klaster mampu mengurai peta 

permasalahan yang dihadapi unit usaha secara individual, meningkatkan skala ekonomi 

dan daya saing setiap unit usaha di dalamya. Peningkatan daya saing klaster tersebut 

juga selanjutnya akan merangsang tumbuhnya daya saing wilayah (Martin-Schiller, 

1997 dalam Tambunan, 2005) karena tercipta trickle-down effect bagi aktivitas ekonomi 

di sekitar klaster. Adanya perhimpunan UMKM dalam suatu klaster juga dapat 

memetakan potensi unggulan dari komoditas-komoditas UMKM yang ada sehingga 

pemerintah dan lembaga lain dapat lebih mudah dalam melakukan pendampingan teknis 

san merumuskan kebijakan yang spesifik, efisien dan tepat guna. 

 

METODOLOGI  

Penelitian ini merupakan studi literatur yang menggunakan informasi dan data 

sekunder dengan metode analisis SWOT untuk menentukan rumusan strategi 

pengembangan UMKM di Indonesia.  

 

HASIL PENELITIAN 

Isu Strategis Pemberdayaan UMKM 

Sampai dengan tahun 2012 publikasi BPS mencatat jumlah UMKM di Indonesia 

mencapai 56,534 juta unit usaha dengan rata-rata pertumbuhan 2,96% sejak tahun 2005. 

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor tahun 2015 sebesara 15,8% masih lebih 

rendah dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Data Kementerian Perindustrian 

(Januari 2016) menunjukkan meskipun kontribusi sektor UMKM terhadap PDB 

(60,34%) dan serapan tenaga kerja (97,22%) pada tahun 2015 

meningkat dari tahun sebelumnya, namun akses sektor ini terhadap rantai pasok 

produksi global sangat minim (0,8%). Hal tersebut tidak lepas dari terbatasnya kapasitas 

produksi UMKM dan faktor lain yang menjadi permasalahan/isu strategis sebagai 

berikut: 

Daya Saing UMKM 

Indonesia dalam laporan World Economic Forum (2015) berada pada posisi 37, 
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turun dari tahun sebelumnya yang mampu menduduki peringkat 34, dalam hal daya 

saing ekonomi di antara 140 negara. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang 

penting di tengah makin dinamis dan liberalnya perdagangan global. Munculnya 

perdagangan bebas sebenarnya memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional 

dalam memicu persaingan pasar domestik, memberi kesempatan akses dan upgrade 

teknologi, perluasan pangsa pasar dan perluasan variasi produk berdasarkan spesialisasi 

(Falvey dan Kim, 1992 dalam Tambunan, 2012). Setiap pelaku ekonomi dituntut untuk 

memiliki daya saing yang tinggi agar tidak mati di tengah persaingan global tersebut. 

Sebagai pasar yang sangat potensial, sektor perdagangan menjadi sasaran 

strategis yang harus dipacu pertumbuhannya. Distribusi sektor industri pengolahan dan 

perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap 

PDB pada Triwulan II 2016 masing-masing sebesar 20,48% dan 13,26% dengan 

kontribusi ekspor barang dan jasa mencapai 18,88%. UMKM sebagai bagian dari sektor 

industri pengolahan dan perdagangan memiliki porsi yang besar dalam perolehan nilai 

tambah barang dan jasa di Indonesia. Oleh karena itu daya saing UMKM harus 

dioptimalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan 

tenaga kerja. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa daya saing sektor ini masih 

relatif rendah sehingga belum memaksimalkan potensi pasar nasional di kancah global. 

Hasil studi yang dilakukan Pusat Inovasi UMKM APEC terhadap 13 negara anggota 

APEC pada tahun 2006 menunjukkan bahwa UMKM Indonesia memiliki daya saing 

terrendah dan pendanaan yang rendah dalam pengembangan teknologi (APEC, 2006 

dalam Tambunan, 2012). 

Akses Informasi Pasar Global 

Keterbatasan informasi yang diperoleh pelaku UMKM terhadap segala aktivitas 

ekonomi di pasar global menjadikan produktivitas sektor ini tidak berkembang karena 

tidak memiliki fokus usaha yang jelas. Minimnya akses informasi dapat disebabkan 

karena kurangnya awareness pelaku UMKM terhadap pentingnya updating dinamika 

pasar global dan tidak tersedianya fasilitas pendukung yang cukup baik dari sisi 

teknologi, infrastruktur maupun kebijakan pemerintah. 

Lag Pertumbuhan UMKM dan Industri Besar 

Pertumbuhan sektor UMKM masih rendah dan kalah bersaing di pasar domestik. 
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Sebut saja pada tahun 2013, dengan pangsa yang hanya sebesar 0,01% industri besar 

mampu menyumbang nilai tambah terhadap PDB (42,44%) yang hampir seimbang 

dengan UMKM yang memiliki pangsa 99%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengembangan usaha pada industri besar tidak melibatkan peran dari sektor UMKM. 

Kesenjangan yang lebar antara performa produktivitas industri besar dan UMKM 

menyebabkan disparitas kemampuan ekspor (Wengel et al, 2004). 

Inklusi Keuangan dan Akses UMKM ke Kredit Formal 

Meskipun pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan subsidi kredit bagi 

UMKM namun serapannya masih tergolong rendah. Sampai dengan akhir Triwulan I 

2016 pangsa kredit UMKM baru mencapai 20,1% terhadap keseluruhan kredit 

perbankan dengan baki debet mencapai Rp. 828,6 triliun. Kenaikan aplikasi kredit 

tertinggi berasal dari sektor usaha Mikro yang mampu tumbuh 23,6% (year on year) di 

atas pertumbuhan kredit usaha kecil (18,6%) dan menengah (8,5%). Sebagian besar 

UMKM merupakan bisnis keluarga dengan permodalan yang berasal dari pendanaan 

pribadi. Rumitnya persyaratan pengajuan kredit formal dan terbatasnya lembaga 

penyalur pembiayaan di beberapa wilayah merupakan faktor utama mengapa pelaku 

UMKM lebih memilih untuk mendanai operasionalnya melalui dana pribadi dan pihak 

ketiga di luar bank (famili, kredit non formal, dsb). 

Gambar  

Pangsa Kredit UMKM dan Jenis Penggunaan Kredit (%), Triwulan I 2016 
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Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Sektor UMKM 

Faktor Internal  

Faktor internal meliputi poin kekuatan dan kelemahan UMKM sebagai berikut: 

a. Kekuatan (Strengths): Jumlah unit usaha yang sangat banyak tersebar di beberapa 

wilayah Indonesia. Tersedianya klaster UMKM Kontribusi yang besar terhadap 

pembentukan PDB Stabil dalam menghadapi distorsi ekonomi. 

b. Kelemahan (Weakness): Daya saing rendah. Kontribusi ekspor belum optimal 

Pangsa pasar yang kurang luas. Produk kurang unggul di pasar domestik maupun 

pasar ekspor. Kemampuan pemasaran rendah karena tergantung dengan mitra 

dagang Badan hukum mayoritas masih perorangan. Manajemen organisasi dan tata 

kelola keuangan kurang baik.  

c. Faktor Eksternal : Faktor eksternal meliputi peluang dan tantangan UMKM 

sebagai berikut: 

d. Peluang (Opprotunities): Diberlakukannya MEA dan ACFTA. Semakin luasnya 

scope usaha yang dibiayai pada skim kredit bersubsidi pro UMKM  

e. Tantangan (Threats): Sulitnya akses modal dan kredit formal. Kurang sinerginya 

lembaga di luar UMKM Makin berkurangnya bahan baku local. Kurangya 

peralatan pendukung  

 

Strategi Pengembangan UMKM 

Analisis SWOT 

Strategi pengembangan UMKM dapat dirumuskan berdasarkan matrik SWOT 

dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan. 

a. Strategi Ekspansi-SO (Strengths vs Opportunities)  

Strategi ini dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki UMKM 

untuk memanfaatkan peluang yang ada.  
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b. Strategi Diversifikasi-ST (Strengths vs Threats)  

Strategi ini dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki UMKM 

untuk menghadapi tantangan.  

 

Kekuatan (Strengths): Tantangan (Threats): 

Jumlah unit usaha yang sangat  Sulitnya akses modal dan kredit 

 banyak tersebar di beberapa  formal 

 wilayah Indonesia  Kurang sinerginya lembaga di 

 Tersedianya klaster UMKM  luar UMKM 

 Kontribusi yang besar terhadap  Makin berkurangnya bahan 

 pembentukan PDB  baku lokal 

 Stabil dalam menghadapi  Kurangya peralatan pendukung 

 distorsi ekonomi   
    

Strategi Diversifikasi  
-  Fasilitasi ekspor dan pembatasan impor  
- Peningkatan jumlah lembaga penyalur pembiayaan - 

Membangun sinergitas kemitraan antar lembaga 
 

-  Restrukturisasi dan peremajaan peralatan 
 

c. Strategi Rasionalisasi/Stabilitas-WO (Weakness vs Opportunities) Strategi ini 

dirumuskan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan 

UMKM.  

Kelemahan (Weakness): Peluang (Opprotunities): 

 Daya saing rendah  Diberlakukannya 

 Kontribusi ekspor belum optimal  MEA dan ACFTA 

Pangsa pasar yang kurang luas  Semakin luasnya 

Produk kurang unggul di pasar  scope usaha yang 

 domestik maupun pasar ekspor  dibiayai pada skim 

Kekuatan (Strengths): Peluang (Opprotunities): 

Jumlah unit usaha yang sangat  Diberlakukannya MEA 

 banyak tersebar di beberapa  dan ACFTA 

 wilayah Indonesia  Semakin luasnya scope 

 Tersedianya klaster UMKM  usaha yang dibiayai pada 

 Kontribusi yang besar terhadap  skim kredit bersubsidi pro 

 pembentukan PDB  UMKM 
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Kemampuan pemasaran rendah karena  kredit bersubsidi pro 

 tergantung dengan mitra dagang  UMKM 

    
    

d. Strategi Defensif/Survival-WT (Weakness vs Threats)  
 

 Strategi ini dirumuskan dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari 

ancaman.  

Kelemahan (Weakness): Tantangan (Threats): 

 Daya saing rendah 

 Kontribusi ekspor belum 

optimal 

 Pangsa pasar yang kurang luas 

 Produk kurang unggul di pasar 

domestik maupun pasar ekspor 

 Kemampuan pemasaran 

dagang rendah karena tidak 

didukung oleh mitra dagang 

 Badan Hukum mayoritas masih 

perorangan 

 Manajemen organisasi dan tata 

kelola keuangan kurang baik 

 Sulitnya akses modal dan 

kredit formal 

 Kurang sinerginya lembaga 

diluar  UMKM 

 Makin berkurangnya bahan 

baku local 

 Kurangnya peralatan 

pendukung 

Strategy Defensive/Survival 

 Capacity Building 

 

Manajemen Kelembagaan dalam Pengembangan UMKM 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya inti dari 

kemampuan UMKM untuk tumbuh secara optimal sangat tergantung dari bagaimana 

manajemen kelambagaan UMKM itu sendiri. Suatu organisasi yang efektif dapat 

dibangun dengan berlandaskan empat prinsip yaitu komplementaritas, inovasi, 

konektivitas dan kompetisi (World Development Report, 2002 dalam Arsyad, 2010). 

Dengan pendekatan konsep tersebut, maka dapat diurai secara terperinci strategi 

pengembangan UMKM sebagai cerminan sebuah organisasi sebagai berikut: 

1.  KOMPLEMENTARITAS 

Prinsip ini menilai tingkat efektifitas organisasi ditilik dari beberapa indikator 

seperti adanya institusi pelengkap (misalkan melalui intervensi pemerintah), kapasitas 

SDM, administratif dan tingkat teknologi. Beberapa strategi pengembangan UMKM 

berdasar prinsip komplementaritas antara lain adalah: 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

204 

 

a. Capacity Building  

Melalui capacity building akan terbangun kelembagaan UMKM yang lebih solid, 

terstuktur, fokus dan lebih efisien dalam berproduksi secara berkelanjutan. Beberapa 

strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan capacity building antara lain:  

Pelatihan kompetensi SDM yang meliputi kemampuan bahasa, ethics, 

enterpreneurship dan penguasaan teknologi sehingga diperoleh pelaku UMKM yang 

kompetitif.  

Pelatihan manajemen perencanaan, sehingga pelaku UMKM tidak sekedar 

berkecimpung dalam teknis operasional namun juga mampu memikirkan rencana 

strategis udaha dalam jangka panjang.  

Pelatihan manajemen operasional dengan penekanan substansi pengelolaan 5P 

(Product, Price, Place, Promotion dan People) sehingga diperoleh UMKM yang 

kompetitif dalam dunia bisnis.  

Pelatihan administrasi, legalitas dan tata kelola keuangan  

Hal ini sangat penting mengingat mayoritas UMKM tidak memiliki legalitas yang 

lengkap dan laporan keuangan yang terstruktur (masih mencampuradukkan keuangan 

pribadi dengan keuangan operasional usaha), sehingga lembaga penyalur kredit 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber 

pendanaan dan tingkat kelayakan UMKM. Hal tersebut kemudian berimbas pada 

sulitnya lembaga penyalur kredit dalam menentukan besarnya resiko pencairan kredit 

yang mengakibatkan rendahnya serapan kredit formal oleh UMKM.  

Pendampingan usaha khususnya bagi sektor ekonomi informal yang potensial dengan 

tujuan agar dapat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan dan menjadi unit usaha 

mandiri.  

Restrukturisasi dan peremajaan peralatan yang dapat meningkatkan efisiensi 

produksi UMKM.  

Stabilitasi pasokan dan harga bahan baku  

Pemerintah harus menghilangkan monopoli industri tertentu yang memproduksi 

barang perantara bagi industri lain (Tambunan, 2012) sehingga pasokan dan harga 

bahan baku dapat terkendali. Dengan langkah ini UMKM mampu mengakses 

sumberdaya produktif, mempertahankan dan bahkan meningkatkan skala usahanya 
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sesuai dengan tuntutan pasar.  

b. Optimasi Kredit  

Dilihat dari struktur unit usahanya, UMKM merupakan sektor yang bersifat labor 

intensive bukan capital intensive, sehingga tidak membutuhkan modal dalam skala yang 

besar. Kebutuhan pembiayaan lebih bersifat jangka pendek (modal kerja) dengan siklus 

yang tetap dan berulang-ulang tergantung dari industrinya (Bank Indonesia, 2011). 

 Optimasi kredit dapat dilakukan melalui perumusan skala prioritas usaha/sektor 

penerima skim kredit dan penciptaan linkage antara UMKM dengan asosiasi pengusaha 

besar dan lembaga eksternal lain yang dapat meningkatkan keleluasaan akses kredit 

bagi UMKM sehingga mendorong kemandirian usaha.  

Pemerintah juga harus melakukan pendampingan sampai UMKM memiliki 

kemampuan menilai usahanya dengan benar, mengorganisir aset dan membukukan 

aktivitas finansial dengan baik sehingga meningkatkan feasibility dalam pemenuhan 

syarat kredit. Perluasan lembaga penyalur pembiayaan juga menjadi kunci penting bagi 

strategi peningkatan kapasitas modal UMKM, karena sebagaimana diketahui Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang sangat luas dimana UMKM tumbuh subur tersebar 

dan tidak jarang kurang terjamah oleh keberadaan lembaga keuangan.  

2. INOVASI  

Penetrasi Teknologi dan Inovasi (e-commerce) 

Mayoritas UMKM di Indonesia memproduksi barang dengan bahan baku lokal 

dan penggunaan teknologi yang rendah. UMKM di Indonesia lebih banyak berperan 

sebagai produsen barang subtitusi impor yang murah bagi kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah dan produsen barang input bagi industri yang lebih besar. 

Pemanfaatan teknologi memungkinkan UMKM beroperasi lebih efisien dari sisi waktu 

maupun biaya serta memperoleh peta pasar secara real time sehingga peluang untuk 

berpartisipasi dalam pasar ekspor makin luas. Demikian juga melalui inovasi produk 

yang kontinu maka UMKM akan mampu survive dengan diferensiasi produk yang 

berorientasi pada kualitas sesuai dengan perkembangan pasar. 

Berry et al (2001) mengemukakan bahwa upgrading teknologi juga dapat 

dilakukan melalui beberapa sistem sebagai berikut: 

a. Private Channeling, melalui supply peralatan berteknologi tinggi dan keberadaan 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

206 

 

pembeli khususnya foreign buyer dengan preferensi dan spesifikasi permintaan produk 

tertentu yang menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan penerapan teknologi untuk 

memenuhi permintaan tersebut.  

b. Subkontrak, yang mengarahkan pergeseran implementasi traditional skill menjadi 

produktivitas level ekspor.  

c. Keberadaan tenaga kerja ekspatriat dalam UMKM.  

3. KONEKTIVITAS  

Tujuan utama konektivitas adalah fleksibilitas adaptasi terhadap dinamika pasar 

global untuk meminimalisir terjadinya assymetric information dan melambungnya 

biaya transaksi.  

a.  Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif  

Dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif maka akan menarik investor yang 

pada akhirnya meningkatkan kapabilitas ekonomi UMKM. Pemerintah dapat 

melakukan deregulasi terhadap berbagai peraturan yang berbelit, menjaga stabilitas 

politik, memperbaiki infrastruktur dan mengantisipasi distorsi ekonomi sehingga 

memberikan kemudahan, keamanan dan keleluasaan ruang gerak bagi pelaku usaha. 

 

Penyamaan definisi UMKM berdasarkan indikator yang benar-benar representatif dan 

terukur sangat diperlukan. Perbedaan definisi yang ada sampai saat ini (dari BPS, 

Kementerian Koperasi dan UKM, BI) memungkinkan Pemerintah untuk menggulirkan 

kebijakan yang hanya bersifat ad hoc (Bank Indonesia, 2011) dan kurang terarah. 

Pemerintah harus proporsional dalam merumuskan kebijakan, tidak hanya membatasi 

kebijakan berdsarkan besarnya skala usaha saja namun perlu merumuskan kebijakan 

yang lebih netral dan fokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam jangka 

panjang (Wengel et al, 2004) sehingga laju perkembangan UMKM tidak terlalu jauh 

dengan industri besar. 

b. Membangun Sinergitas Kemitraan antar Lembaga  

Bank Indonesia mengimplementasikan filosofi lima jari (five finger philosophy) 

dalam upaya pengembangan UMKM dengan unsur sebagai berikut:  

1. Jari jempol (Lembaga Keuangan), sebagai intermediator keuangan, khususnya dalam 

memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM.  
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2. Jari telunjuk (Regulator), Pemerintah dan BI bertindak sebagai regulator sektor riil dan 

fiskal, mengatur perijinan usaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan sebagai 

sumber pembiayaan.  

3. Jari Tengah (Katalisator), memilikii peran mendukung perbankan dan UMKM.  

4. Jari Manis (Fasilitator), mendampingi UMKM dalam memperoleh kredit, monitoring 

serapan kredir dan pengembangan internal UMKM  

5. Jari Kelingking (UMKM), sebagai pelaku usaha, pembayar pajak dan penyerap tenaga 

kerja. 

Dengan filosofi ini semua pihak harus bersinergi agar dapat berjalan dengan kuat 

bersama-sama menuju pemberdayaan UMKM berkontribusi demi tercapainya 

perekonomian nasional yang lebih baik. Salah satu bentuk kemitraan yang lain adalah 

subkontrak. Subkontrak memiliki peran penting dalam mengintegrasikan UMKM 

menjadi industri manufaktur yang dinamis. Keberadaan subkontrak antara UMKM 

dengan industri besar, BUMN dan investor asing akan membatu pemasaran produk 

mencapai pasar ekspor. Selain itu dengan subkontrak biaya modal dapat ditekan karena 

adanya sharing peralatan dan terdapat spesialisasi pekerjaan sehingga produktivitas 

UMKM menjadi lebih efisien. 

c. Optimasi Klaster  

Tambunan (2005) memberikan konsep strategi dan kebijakan 

pengembangan klaster UMKM sebagai berikut:  
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Gambar 3.3. 

Kebijakan Pengembangan Klaster UMKM 

 

 

Sumber : Disari dari Tambunan (2005) 

Optimasi klaster dapat dilakukan melalui manajemen jaringan internal dan 

eksternal serta mengoptimalkan kerjasama horisontal dan vertikal antar UMKM. 

Jaringan internal (interfirm cooperation) merupakan kerjasama bisnis antara UMKM 

dalam satu klaster, sedangkan jaringan eksternal lebih kepada hubungan bisnis dan 

ekonomi antara UMKM dalam suatu klaster dengan pihak di luar klaster. 

Kerjasama horisontal meliputi kerjasama antar UMKM dalam rantai nilai yang 

sama. Melalui optimasi kerjasama horisontal UMKM dapat secara bersama-sama 

mencapai skala usaha yang lebih besar dibandingkan kemampuannya secara individu. 

UMKM dapat berbagi dalam penggunaan peralatan, bersama-sama memproduksi 

barang untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar, memperoleh transfer 

teknologi dan knowledge sharing yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

produk, pangsa pasar dan profit. 

Kerjasama vertikal adalah hubungan yang terjadi antara UMKM pada rantai nilai 

usaha yang berbeda. Melalui optimasi kerjasama ini, UMKM dapat mencapai tingkat 

 Kebijakan Langsung  Kebijakan Tidak Langsung  
 

         

     

Peningkatan strategi dan daya saing 

 

Pemberian Fasilitas dan Insentif   
 

      - Menghilangkan hambatan1. dalam kompetisi  
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      - Mengoptimalkan kebijakan pro-inovasi 
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      - Menciptakan iklim usaha yang kondusif 
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spesialisasi dalam core bisnisnya dan kemungkinan memperoleh subkontrak dengan 

unit usaha lain dalam satu klaster. 

4. KOMPETISI  

Di tengah menjamurnya barang impor dan semakin bebasnya perdagangan dalam 

pasar global, UMKM dituntut untuk mampu bersaing dengan cara menekan biaya 

produksi dan menghasilkan produk yang kompetitif baik dalam hal harga (price 

competitive) maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong kemampuan UMKM dalam 

manajemen produksi dan quality control yang baik melalui beberapa strategi seperti:  

Pemeliharaan dan peningkatan kuallitas produk UMKM melalui fasilitasi 

hak kekayaan intelektual (HaKI), standarisasi produk, pembentukan pusat inkubasi 

bisnis dan intensifikasi riset.  

Pemberian fasilitasi ekspor dan pembatasan impor sehingga pangsa pasar 

menjadi lebih luas yang pada akhirnya memacu UMKM untuk lebih giat berproduksi 

dan berinovasi seiring dengan dinamika permintaan pasar.  

Melalui berbagai strategi tersebut keberadaan UMKM sebagai tonggak 

perekonomian nasional dapat menjadi lebih kokoh, terstruktur secara kelembagaan, dan 

meningkat kapabilitasnya. Dengan demikian secara keseluruhan UMKM mampu 

memiliki daya saing yang baik dan siap berkompetisi di tengah pasar global dalam 

mendukung tercapainya tujuan ekonomi makro yang lebih baik. 
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ABSTRAK 
Makalah ini membahas tentang peningkatan pendapatan perempuan di pedesaan melalui 

ketrampilan menjahit sebagai salah satu cara untuk mengisi waktu luang di antara menunggu masa tanam dan 

masa panen pada masyarakat pedesaan. Dalam hal ini perempuan desa dapat melakukan kegiatan yang 

menambah pendapatan keluarga daripada waktunya digunakan untuk hal yang tidak menghasilkan apapun. 

 Peningkatan pendapatan perempuan di pedesaan melalui ketrampilan menjahit merupakan bagian 

dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketrampilan menjahit diperoleh melalui kelompok belajar dari 

sekumpulan perempuan desa yang peduli akan waktu luang yang dihadapi dari pekerjaan utamanya di sektor 

pertanian. Sehingga waktu luang dari masa tanam menunggu masa panen mendapatkan manfaat yang 

berguna. 

 Keterampilan yang diperoleh di kelompok belajar menjahit dijadikan bekal untuk menerima dan 

melayani kebutuhan konsumen yang ingin menjahitkan pakaian atau produk lainnya,karena memang 

masyarakat pedesaan lebih suka dengan produk jahitan perorangan daripada buatan pabrik, yang akan sesuai 

dengan selera. Pendapatan yang diperoleh sangat tergantung dari kemampuan menerima order pelanggan 

serta kreatifitas yang dimiliki yang menarik minat konsumen menggunakan jasanya. 

 Maka sangatlah bermanfaat keterampilan menjahit bagi perempuan pedesaan dan perlu dukungan 

pemerintah dalam hal ini pemerintah desa untuk lebih memberdayakan potensi perempuan desa. 

Kata Kunci : Peningkatan pendapatan, Perempuan desa, Keterampilan menjahit 

 

ABSTRACT 
This paper focuses on the increase in rural women's income through sewing skills as a way to spend 

leisure time in between waiting time of planting and harvest time in rural communities. In this case the 

village women can engage in activities that increase family income than the time used for things that do not 

produce anything. 

Increased revenue for rural women through sewing skills are part of efforts to improve their welfare. 

Sewing skills acquired through the study of a set group of village women who care about free time faced 

from their main job in the agricultural sector. So the spare time of the growing season harvest period of 

waiting to get useful benefits. 

Skills acquired in group learning to sew be the foundation to receive and serve the needs of 

consumers who want to stitch of clothing or other products, because rural communities prefer to stitch 

individual products to those produced in the factory, which will suit the tastes. Revenue earned depends on 

the ability to receive orders and customer owned creativity that attract consumers use their services. 

It is very useful for rural women sewing skills and the need to support the government in this case 

the village government to empower the potential of rural women. 

Keywords: Increased income, rural women, sewing skills 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang Masalah 

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan, 

sedangkan masyarakat pedesaan rata-rata sebagian besar penduduknya adalah petani.  

Dalam pertanian seorang petani hanya banyak bekerja pada saat musim tanam dan musim 

panen, sedangkan masa perawatan tidak banyak dibutuhkan banyak tenaga. Sehingga jeda 

waktu antara musin tanam dan panen banyak para petani yang menganggur terutama 

tenaga perempuan. Perempuan ini meliputi para gadis remaja yang tidak melanjutkan 

sekolah, dan  ibu rumah tangga. Rata-rata mereka hanya dibutuhkan untuk membantu  saat 

musim taman dan musim panen. Suatu keadaan yang tidak produktif, seharusnya mereka 

melakukan hal- hal bermanfaat yang bisa menambah pendapatan ekonomi mereka serta 

waktu luang mereka tidak terbuang dengan sia- sia. 

Dengan melihat keadaan seperti itu, perlu diadakannya ketrampilan bagi mereka. 

Melalui pendidikan ketrampilan dan pelatihan, mereka dapat melakukan  kegiatan yang 

produktif untuk mengisi waktu luang sekaligus  dapat  menghasilkan pendapatan. Dari 

hasil pendapatan tersebut mereka dapat membantu meningkatkan pendapatan orang tua 

bagi yang belum berkeluarga dan membantu pendapatan suami bagi mereka yang sudah 

berkeluarga. Selain itu pendidikan dan pelatihan akan membekali warga dengan 

ketrampilan dan keahlian, selanjutnya menyiapkan mereka untuk siap mandiri ataupun 

masuk ke dalam dunia kerja. 

Setelah memperhatikan beberapa informasi terdapat beberapa pertimbangan 

diantaranya : perempuan di pedesaan rata-rata pendidikan kurang tinggi, pengalaman kerja 

minim, modal yang sangat terbatas, sehingga pendidikan dan pelatihan yang cocok bagi 

mereka  adalah menjahit. Mengapa menjahit ? karena menjahit adalah kegiatan produktif 

yang bisa dilakukan di rumah, tidak butuh pendidikan tinggi, dapat dilakukan kapan aja 

disela-sela waktu luang mereka, membutuhkan modal kecil, selain itu kegiatan menjahit 

tidak membutuhkan ruang yang luas untuk menempatkan peralatan mesin jahitnya. 

Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemberian pendidikan keterampilan menjahit kepada para 

perempuan desa? 
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2. Mengapa kegiatan menjahit menjadi alternatif untuk menambah pendapatan dan         

memanfaatkan waktu luang para perempuan desa? 

3. Berapa besar pendapatan yang mungkin diperoleh dari usaha menjahit perempuan di 

pedesaan? 

4. Apa hambatan dan partisipasi  pemerintah dalam pengembangan keterampilan menjahit 

para perempuan desa? 

Tujuan makalah 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri dan ahli  di 

bidang menjahit. 

2. Melalui keterampilan menjahit dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

3. Untuk mengetahui hambatan dan partisipasi serta pemerintah dalam pengembangan 

keterampilan menjahit para perempuan pedesaan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Keterampilan Menjahit 

Ketrampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas 

dalam mengerjakan , mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna 

sehingga menghasilakan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. 

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu kulit binatang, pepagan, dan 

bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan 

dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Orang yang bekerja 

menjahit pakaian disebut penjahit. Penjahit pakaian pria disebut tailor, sedangkan penjahit 

pakaian wanita disebut modiste. Pendidikan menjahit dapat diperoleh di kursus menjahit 

atau sekolah mode. 

Produk jahit-menjahit dapat berupa pakaian, tirai, kasur, seprai, taplak, kain pelapis 

mebel, dan kain pelapis jok. Benda-benda lain yang dijahit misal-

nya layar, bendera, tenda, sepatu ,tas, dan sampul buku. 

Menjahit sebagian besar dilakukan memakai mesin jahit. Di rumah, orang menjahit 

memakai jarum tangan atau mesin jahit. Pekerjaan ringan yang melibatkan jahit-menjahit 

di rumah misalnya membetulkan jahitan yang terlepas, menisik pakaian, atau 

memasang kancing yang terlepas. Sebagai seni kriya, orang menjahit untuk membuat sapu 

tangan, serbet, bordir, hingga boneka isi dan kerajinan perca. 
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Proses menjahit  pakaian terdiri dari tahap sebagai berikut :  

1. Pembuatan pola 

Dalam istilah desain busana, pola adalah bagian-bagian pakaian yang dibuat 

dari kertas untuk dijiplak ke atas kain sebelum kain digunting dan dijahit. Pola dasar 

dibuat berdasarkan model pakaian, dan ukurannya disesuaikan dengan ukuran badan 

pemakai. Ada dua teknik utama dalam membuat pola dasar
[1]

: konstruksi datar yang 

menggambar pola di atas kertas dengan memakai pengukuran-pengukuran yang akurat, 

dan konstruksi padat (pola draping) yang membuat pola memakai 

kain muslim atau belacu di atas boneka jahit. Metode menggambar pola sesuai nama 

pencipta metode, misalnya Dressmaking dan So-En dari Jepang, atau Danckaerts dan 

Cuppens Geurs dari Belanda. Majalah wanita juga sering memuat pola siap pakai (pola 

jadi) berikut instruksi cara menjahitnya. 

2. Pemotongan bahan 

Setelah pola disematkan ke kain dengan jarum pentul, kain digunting sesuai pola yang 

dijadikan contoh. Dalam produksi pakaian secara massal, kain dipotong dengan mesin 

potong. Sebelum pola dilepas dari bahan, garis-garis dan tanda-tanda pada pola dijiplak 

ke atas kain dengan bantuan rader, karbon jahit, dan kapur jahit. 

3. Pekerjaan menjahit 

Setelah kain digunting, potongan kain disambung dengan memakai jarum tangan atau 

mesin jahit. Dalam menjahit dikenal sejumlah teknik jahitan, misalnya tusuk 

balik (setik balik), tusuk rantai, dan tusuk tangkai. Selain itu dikenal jahitan kampuh 

untuk menyambung dua helai kain menjadi satu, dan teknik menjahit kelim. Walaupun 

jahitan mesin lebih rapi daripada jahitan tangan, tidak semua teknik jahitan dapat 

dilakukan dengan mesin. Setelah pakaian selesai dijahit, bagian tepi kampuh yang 

bertiras dirapikan dengan mesin obras agar benang-benang kain tidak terlepas. 

4. Penyelesaian akhir 

Setelah selesai, pakaian sering perlu dilicinkan dengan setrika di atas papan setrika. 

Penyetrikaan bagian-bagian yang sulit seperti lengan baju dilakukan dengan bantuan 

bantal setrika. 

Alat yang digunakan untuk menjahit antara lain: benang, gunting,  jarum 

pentul, jarum jahit, bantalan, jarum, mesin jahit, spul, pendedel (pembuka jahit-

an), bidal (topi jari), sekoci, sepatu jahit, mesin obras, mesin rumah kancing, mesin pasang 

kancing, mesin som, dan mesin plisket kapur warna. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Menjahit#cite_note-jones-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muslin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Belacu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Boneka_jahit
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarum_pentul&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rader&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbon_jahit&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tusuk_balik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tusuk_balik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tusuk_rantai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tusuk_tangkai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_obras&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Setrika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papan_setrika&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bantal_setrika&action=edit&redlink=1


SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 

215 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pemberian  Keterampilan Menjahit 

Pelaksanaan pelatihan menjahit bisa dilakukan tanpa melalui lembaga resmi , misal  

dengan membentuk kelompok belajar menjahit yang dikoordinir sukarelawan dengan 

mendatangkan orang yang telah ahli dalam menjahit, selasai belajar mereka bisa 

mengaplikasikan ketrampilan mereka dan membuka pelayanan jasa menjahit secara 

mandiri tetapi mereka tidak mempunyai sertifikat resmi sebagai penjait.  

Tetapi jika penjahit menginginkan sertifikat maka mereka harus masuk dalam 

lembaga pendidikan ketrampilan resmi yang masuk dalam kategori pendidikan non formal. 

Jika ingin membentuk  lembaga pendidikan dan ketrampilan non formal  maka banyak hal 

yang harus dilakukan dan harus dipenuhi oleh pelaku pendidikan  non formal. Proses dari 

pemberian pendidikan ketrampilan menjahit mulai dari pendirian suatu pendidikan , 

kemudian persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pendidikan hingga hasil akhir/ evaluasi 

membutuhkan tenaga, fikiran, biaya dan waktu yang cukup lama. 

Hal pertama yang dilakukan sebelum pemberian pendidikan dan ketrampilan 

menjahit kepada para warga belajar, adalah perolehan akreditasi program pendidikan dan 

ketrampilan menjahit kepada Badan Akreditasi Nasional  Pendidikan Non Formal (BAN-

PNF). Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Akreditasi Nasional  Pendidikan Non 

Formal (BAN-PNF) adalah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan (lembaga) 

dan/atau program pendidikan non fomal.Akreditasi ini dilakukan untuk menilai kelayakan 

satuan pendidikan dan/atau program pendidikan non formal. Untuk menilai kelayakan 

tersebut perlu disusun suatu instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005, yang mencakup 8 komponen yaitu: (1)  Standar  Isi, 

(2)  Standar  Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (4) Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, (5)  Standar  Sarana dan  Prasarana, (6)  Standar  Pengelolaan, 

(7)  Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. 

 Sasaran pelaksanaan pendidikan ketrampilan menjahit yaitu para perempuan 

pedesaan, yang meliputi  perempuan  belum menikah (gadis) dan perempuan sudah 

menikah (ibu rumah tangga) , maka pelatih harus benar- benar menguasai ketrampilan 

menjahit dan kreatif dalam memberikan metode pembelajaran yang paling mudah diterima 

dengan bahasa yang santun sehingga warga belajar nyaman dan tertarik dalam mengikuti 

pelatihan, sehingga tidak membosankan warga belajar.  
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Evaluasi dari pemberian pelatihan ketrampilan menjahit, adalah seberapa besar 

tingkat dan minat peserta didik dalam mengaplikasikannya ke dalam kehidupan 

bermasyarakat guna menambah pendapatan ekonomi dan memanfaatkan waktu luangnya.  

Keterampilan Menjahit  Menjadi Alternatif untuk Menambah Pendapatan Ekonomi dan 

Memanfaatkan Waktu Luang. 

Menjahit adalah kegiatan produktif yang  bisa dilakukan setiap orang. Berhubungan 

dengan perubahan peradapan manusia, kebutuhan akan sandang terus meningkat di 

kalangan pedesaan diseluruh lapisan masyarakat. Umumnya masyarakat desa masih senang 

menggunakan pakaian dari penjahit dari pada pakaian jadi, karena mereka menganggap 

pakaian jadi sering tidak pas saat dipakai,   model tidak selalu cocok dengan selera. Oleh 

karena itu peluang besar bagi para penjahit untuk mengembangkan produktivitas yang 

berkualitas untuk menambah pendapatan ekonomi.  

Dalam pelaksanaan kegiatan menjahit tidak membutuhkan  tempat atau kantor yang 

luas, tetapi hanya butuh tempat kecil yang berukuran kira-kira 2 x 1,5 meter, sehingga 

memudahkan para warga belajar untuk mengaplikasikan kegiatan menjait. 

Kegiatan menjahit tidak memerlukan waktu kerja khusus , karena bisa dilakukan 

setiap saat tergantung keinginan penjahit itu sendiri. Sehingga tidak mengganggu kegiatan 

para perempuan sehari-hari, mereka masih bisa menjalankan kegiatan rutinitas tanpa 

terganggu dengan kegitan menjahit. 

  Untuk bisa menjahit juga tidak dibutuhkan pendidikan tinggi, hanya cukup 

berbekal bisa baca tulis dan sedikit penjumlahan, pengurangan . Oleh sebab itu siapa saja 

bisa belajar asal mempunyai kemauan dan kesabaran . Walaupun untuk dapat menjahit 

dengan bagus setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda, walaupun seseorang 

itu tidak berbakat menjahit jika mau melakukan kegiatan menjahit secara rutin maka pasti 

bisa menjahit dengan bagus. 

 Dalam usaha jasa menjahit tidak membutuhkan modal yang besar, karena penjahit 

bisa menjahit dengan hanya  berbekal modal  uang untuk membeli 1 mesin  jahit baru 

seharga Rp 1.100.000,  dan mesin obras seharga Rp 700.000, ditambah dengan biaya 

perlengkapan yang tidah lebih dari Rp 100.000.  

Dari keterangan di atas maka ketrampilan menjahit merupakan ketrampilan yang 

tepat bagi perempuan desa. Selain bisa digunakan  mengisi waktu luang bagi perempuan 

desa, juga bisa  memberikan peluang kerja guna meningkatkan pendapatan ekonomi. 
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Kemungkinan pendapatan yang dapat diperoleh dari seorang penjahit 

 Pendapatan yang mungkin bisa didapatkan seorang penjait dipengaruhi oleh peran 

seseorang sebagai penjahit mandiri atau mereka sebagai tenaga penjahit dari usaha orang 

lain. Kalau mereka sebagai penjait mandiri perincian kemungkinan pendapatanya sebagai 

berikut: 

1. Jika mereka sudah menjadi penjahit mandiri  artinya mereka sudah pandai melakukan 

proses menjahit sendiri yaitu mulai dari memotong sampai jadi dilakukan sendiri, maka 

biasanya penjahit  pedesaan rata-rata mampu menghasilkan 2 pakaian normal (tingkat 

kesulitan standar) perhari, dengan alokasi waktu setelah menyelasaikan pekerjaan 

rumahan . Jika dipedesaan rata-rata ongkos jahit perpakaian antara Rp 30.000,00 

sampai dengan Rp 50.000,00 , kita ambil harga tengah Rp 40.000,00, maka sehari 

mendapat pendapatan Rp 80.000,00,. Jika dikalikan 30 hari dalam 1 bulan maka total 

pendapatan perbulan sekitar Rp 2.400.000,00. 

Biaya yang mungkin dikeluarkan untuk 2 pakaian kira-kira 2 benang seharga Rp 

3.000,00 , biaya obras 2 baju Rp. 3.000,00, ,biaya kancing ,hak atau resleting Rp 

6.000,00. Penyusutan mesin per hari ( 2 mesin) Rp  6.000, penyusutan peralatan dan 

perlengkapan per 2 baju Rp 1.000, listrik Rp 1.000. Maka total biaya perhari 

Rp.20.000,00, jadi mereka mendapat penghasilan bersih sekitar Rp 60.000 perhari. Jika 

masih amatir biasanya 1 pakaian jadi hanya mampu menghasilkan pendapatan sekitar 

Rp 30.000,00 perhari.  

2. Jika seorang penjahit hanya sebagai karyawan borongan ( ambil dari usaha jahit orang 

lain) maka dia sehari dengan tingkat kesulitan normal biasanya mampu menyelesaikan 

8 pakaian, karena mereka hanya tinggal menjahit tanpa memotong juga tanpa menjahit 

obras, yang perpakaian seharga Rp 3.000,00 jadi perhari pendapatan Sekitar Rp 

24.000,00 Jadi perbulan mendapat penghasilan sekitar Rp 720.000,00. Dengan 

perincian biaya: penyusutan mesin perhari Rp 4.500. listrik Rp 2.000, maka pendapatan 

bersih perhari sekitar Rp 17.500,00. 

Hambatan dan partisipasi pemerintah dalam pemgembangan  Pendidikan Keterampilan 

Menjahit 

Hambatan 

1.   Hambatan dalam pada proses pembelajaran 

Pendidikan ketrampilan dan pelatihan menjahit ini adalah merupakan  program 

belajar yang membekali warga belajarnya  dengan ketrampilan menjahit guna 
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mempersiapkan mereka untuk dapat membuka usaha mandiri ataupun masuk kedalam 

dunia kerja. Dalam prosesnya pengajar harus pandai memilih metode yang tepat, 

karena jika salah maka pelatihan ketrampilan ini bisa tidak berhasil. 

Dari hasil wawancara ditemukan  fakta bahwa banyak sekali warga belajar yang 

belum faham betul manfaat ketrampilan ini. Banyak diantara mereka yang mengikuti 

pelatihan hanya sekedar ikut-ikut saja. Tidak jarang dari mereka yang acuh  ketika 

berlangsung proses pemberian materi  ketrampilan menjahit, dalam hal ini ketika 

berlangsung kegiatan pengenalan proses menjahit. Ternyata setelah diamati hal ini 

dikarenakan metode yang digunakan oleh pelatih dalam menyampaikan pembelajaran 

tentang proses jahit menjahit  itu kurang menarik. 

Ada 3 faktor yang menyebabkan kurang menariknya materi pendidikan 

ketrampilan dan pelatihan, antara lain: 

1. Faktor pelatih 

Pelatih kurang bisa mengenali warga belajar , ini menyebabkan mereka 

kurang tepat dalam memilih metode yang digunakan,  kurang kreatif, kurang 

motivasi sehingga materi yang diberikan tidak menarik, terkesan membosankan. 

Sehingga dapat mengurangi  kreativitas warga belajar. Metode yang digunakan 

hanya ceramah, peserta hanya disuruh diam mendengarkan dan memperhatikan, 

akhirnya warga belajar jenuh, sehingga materi yang seharusnya dapat diserap 

belum dapat memenuhi standar kompetensi yang sudah ditentukan. 

2.  Faktor peserta 

Karena input warga belajar yang bervariasi latar belakang intelektual, 

budaya, serta usia maka daya tangkap mereka juga sangat bervariasi. Ketika 

pembelajaran berlangsung, ada diantaranya peserta yang mengantuk, kemudian 

ada juga yang bermain handphone sendiri. Entah alasan karena mereka sudah 

mengetahui dan paham dengan materinya atau karena mereka sudah jenuh dengan 

materi yang disampaikan. 

Banyak warga belajar yang tidak memiliki bakat untuk mengembangkan diri 

.Mereka kurang memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru untuk 

mengeksploitasi ketrampilan menjahit yang telah mereka kuasai untuk dapat 

menghasilkan sesuatu produk yang berkualitas dan dapat menghasilkan 

pendapatan bagi mereka. 

3. Faktor pemilihan metode pembelajaran 
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Dengan metode berceramah warga belajar yang tertarik belajar hanya 

beberapa saja. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses pemberian 

latihan yang dilaksanakan tidak efektif  dan membosankan. 

2. Hambatan dalam pengembangan usaha menjahit 

Dalam mengaplikasikan hasil pendidikan ketampilan menjahit dalam dunia usaha ada 

beberapa hambatan antara lain: 

1. Kesulitan modal pembelian mesin jahit. Walaupun harga mesin jahit tidak mahal 

tetapi bagi masyarakat pedesaan itu sudah merupakan pengeluaran yang relatif 

besar. 

2. Penerimaan pesanan jaitan yang tidak setabil, artinya setiap bulan pesanan jaitan 

yang mereka terima jumlahnya tidak stabil. Ada bulan –bulan tertentu pesanan 

sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diterima semua. Contoh pada 

saat menjelang hari raya , dan pada saat penerimaan siswa baru, serta saat acara-

acara reringatan agama. Selain bulan-bulan tersebut penerimaan pesanan jaitan 

hanya sedikit. Sehingga pendapatan perbulan tidak stabil bisa lebih banyak dari 

perkiraan atau lebih sedikit dari perkiraan . 

3. Belum adanya sistem pemasaran yang bagus. Rata-rata mereka hanya menerima 

pesanan dari daerah sekitar tempat tinggal. 

Partisipasi Pemerintah. 

Ada beberapa peranan pemerintah dalam pengembangan ketrampilan diantaranya: 

1. Program kelompok belajar usaha (KBU) yang diselanggarakan Pendidikan diluar 

sekolah (PLS). Ini merupakan program pelatihan usaha , yang mana bentuk usaha ini 

disesuaikan daerah masing-masing, dan diantara beberapa desa digunakan untuk 

kegiatan pelatihan menjahit. Walaupun saat itu satu desa hanya mendapat kuota 3 

warga belajar 

2. Pinjamam modal dari Pemerintah Desa 

 

KESIMPULAN 

Menjahit adalah ketrampilan yang bisa membuka peluang usaha perempuan desa. 

Dengan pemberian ketrampilan menjahit para perempuan desa dapat mengembangkan 

kemampuannya dengan memanfaatkan waktu luang mereka untuk menambah pendapatan 

ekonomi . walaupun dalam pelaksaan ada beberapa hambatan, tetapi hambatan-hambatan 
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tersebut tidak berarti jika ada kemauan keras untuk  mampu mengaplikasikan ketrampilan 

menjahit dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan yang bermanfaat lebih kepada 

pembaca, untuk menambah wawasan tentang menjahit bisa membaca buku- buku alternatif 

lain yang berhubungan dengan menjahit. Harapan juga bertumpu pada partisipasi 

pemerintah daerah untuk lebih banyak membantu atau memfasilitasi keperluan warga yang 

ingin meningkatkan keterampilannya guna meningkatkan pula pendapatan keluarga. 

 Penulis merasa makalah ini jauh dari sempurna, maka penulis berharap kritik dan 

saran dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan makalah. 
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LAMPIRAN 

 

        Hasil Observasi 

 Observasi pada Perempuan Desa 

Kegiatan sehari- hari para perempuan desa ketika mereka di rumah tanpa kegiatan di 

saat musim tenggang waktu antara musim tanam dan musim panen setelah menyelesaikan 

tugasnya di rumah tangga seperti; memasak, mencuci baju, mencuci piring, mengantar 

anak ke sekolah dan lain- lain adalah berkumpul dengan tetangga dan teman untuk 

menghabiskan waktu luang mereka dengan membicarakan hal- hal yang kurang 

bermanfaat. Sungguh hal demikian adalah kegiatan yang kurang produktif dan sia- sia. Dan 

ketika mereka telah merasa puas dengan pembicaraannya, mereka akan pulang dan 

biasanya dilanjutkan dengan kegiatan tidur. 

Observasi pada warga belajar di kursus menjahit 

Tidak semua peserta didik aktif mengikuti pelatihan . Ada yang tidur, main hp, 

becanda-becanda dengan temannya. Hal ini terjadi  karena sudah merasa basan, atau yang 

sama sekali tidak bisa memehami mater. 

Observasi pada pelatih di kursus menjahit 

Pelatih ketrampilan menjahit dalam memberikan pembelajarannya kebanyakan 

menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik terlihat jenuh dan bosan dengan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Kebanyakan pelatih kursus enggan untuk 

memberikan metode yang Kretif dan inovatif, misalnya meperlihatkan gambar-gambar 

melalui media teknologi LCD yang sekarang sedang marak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Padahal seandainya itu digunakan masyarakat pedesaan akan sangat tertarik 

sehingga meningkatkan minat belajar warga belajar. 
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ABSTRAK 
Pemerintah telah melakukan berbagai macam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama masyarakat miskin yang ada di 

pedesaan. Program tersebut diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

(PNPM-MP) khususnya unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Namun program tersebut belum sepenuhnya 

dapat mensejahterakan masyarakat. Hasil dari kinerja program yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini 

belum membuahkan hasil yang signifikan. Permasalahan banyak ditemui dalam teknis pengelolaan, 

penyaluran dan pemanfaatan. Masih adanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP 

belum mengikuti program. Masalah akses rumah tangga miskin terhadap SPP yang dibatasi oleh pelaksana 

PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara menerapkan syarat yang berat, karena pelaksana PNPM Mandiri 

Perdesaan khawatir bahwa mereka tidak mampu mengembalikan dana pinjaman SPP. Banyaknya masyarakat 

miskin yang masuk kedalam anggota SPP namun, dana tersebut kemudian dimanfaatkan bukan untuk warga 

miskin, melainkan oleh warga lain yang justru tergolong tidak miskin serta pemanfaatan dana pinjaman oleh 

masyarakat yang lebih digunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtifdan bukan untuk membuka 

usaha atau kepentingan yang lebih produktif. Karenanya PNPM MP khususnya Program Simpan Pinjam 

Perempuan perlu banyak berbenah agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran 

sehingga tujuan yang diharapkan pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan khususnya masyrakat pedesaan 

dapat tercapai. 

Kata Kunci : Efektifitas, PNPM-MP, SPP 
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ABSTRACT 

The government has taken various programs to improve the welfare of the community as well as efforts to 

reduce poverty in Indonesia especially for poor rural people. Such programs include the National Program for 

Rural Community Empowerment (PNPM-MP), especially the women's credit unit (SPP). But the program is 

not fully public welfare. The results of the performance of programs that have been announced by the 

government have not produced significant results. Many technical problems encountered in the management, 

distribution and utilization. Still the Poor Households (RTM) which is the target SPP has not followed the 

program. Problems poor households' access to the SPP bounded by PNPM Mandiri in Rural Areas by 

implementing severe conditions, for implementing the PNPM Rural worry that they are not able to repay the 

loan funds SPP. The number of poor people who get into the SPP however, the funds are then used not for 

the poor, but by other people who actually nonpoor and the use of loan funds by people who are more used to 

the benefit of consumptive not to the benefit productive. Therefore PNPM MP particular women's credit 

programs need a lot of clean up in order in its implementation can run more effective and targeted so that the 

government expected goals of poverty reduction, especially rural society can be achieved. 

Key Word : effectivity, PNPM-MP, SPP 

  

PENDAHULUAN 

Latar belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan di Indonesia. Menurut 

Laporan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’S) Indonesia tahun 2007, 

penduduk miskin Indonesia tahun 1976 sebesar 40,1 %, selanjutnya tahun 1996 dapat 

ditekan menjadi 17,47%. Namun dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah 

penduduk miskin kembali naik menjadi 24.2 % pada tahun 1998, dan Pemerintah kembali 

berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 15,97% di tahun 2005. Namun mengalami 

kenaikan kembali di tahun 2006 menjadi 17,75% disebabkan oleh lonjakan harga bahan 

bakar minyak (BBM) pada maret dan Oktober yang berdampak terhadap kenaikan harga 

berbagai barang kebutuhan pokok dan akhirnya di tahun 2007 menjadi 16.58% atau sekitar 

37,17 (Rahmatika : 2011 hal 7) 

Kemiskinan adalah problematika Bangsa Indonesia yang sudah menjadi agenda 

wajib setiap rezim yang berkuasa pada masa itu untuk segera mencari solusinya. 

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang 

sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa 

disepelekan di kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah 

hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat maupun 
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pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan 

kemiskinan ini. 

Untuk mengatasi masalah kemiskinan berbagai upaya  pemberdayaan 

perekonomian masyarakat kecil khususnya di pedesaan sudah banyak dilaksanakan oleh 

pemerintah. Salah satu program pemberdayaan perekonomian asyarakat adalah melalui 

program PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuan umum dari PNPM ini adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah 

diantaranya : 

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan PNPM unit kegiatan SPP  

2. Bagaimana solusi agar pelaksanaan Program SPP dapat efektif 

Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah : 

1. Mengetahui efektifitas pengelolaan PNPM unit kegiatan SPP  

2. Mengetahui solusi agar program SPP PNPM MP lebih efektif  

 

METODOLOGI PENULISAN 

Penuliasa karya ilmiah ini menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan 

menganalisis efektifitas implementasi program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

yang merupakan salah satu program PNPM Mandiri Pedesaan. Karya ilmiah ini juga 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi putaka. 

Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapasumber, seperti buku, 

jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu 

susunan kerangka pemikiran 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

PNPM-MP 

 Progaram Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Pedesaan yang disingkat 

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan 

acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem 

serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan 
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stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan yang berkelanjutan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan 

berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan 

kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan 

menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri 

ini secara umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat 

miskin secara mandiri. 

Program Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan 

Program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu unit 

kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dari berbagai alternatif kegiatan dalam menanggulangi 

kemiskinan. Dana pinjaman pada program kegiatan SPP ini diberikan kepada masyarakat 

miskin untuk membuka usaha. Pinjaman tidak langsung diberikan kepada seluruh 

masyarakat, melainkan masyarakat tersebut harus membuat kelompok swadaya dan siap 

mengikuti serta mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk teknis 

operasional PNPM-MP.  

Dalam pelaksanaannya program simpan pinjam khusus perempuan ini dilaksanakan 

melalui beberapa tahap sebelum proses pengajuan pinjaman.  Sebelum mengajukan 

pinjaman masyarakat penerima manfaat harus bentuk kelompok yaitu Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM), dalam satu kelompok sekurang-kurangnya lima orang atau bisa 

mencapai 6 orang kemudian dalam satu kelompok mengajukan proposal ke Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK). 

Definisi Efektif 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya);  manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa 

hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan);  mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). 

Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau 

memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan 

menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka 

cara tersebut adalah benar atau efektif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektifitas pengelolaan program kegiatan SPP PNPM-MP  

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pengelola 

PNPM MP khususnya Program Kegiatan SPP.  Secara umum tahapan tersebut adalah : 

1. Sosialisasi dimana pada tahapan ini dilakukan pengenalan awal pada masyarakat desa 

agar memahami adanya program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya SPP agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi 

mengenai PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Desa. 

3. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yaitu dimana di dalamnya dihadiri oleh kaum 

perempuan yang dilakukan untuk membahas gagasan dari kelompok perempuan dan 

menetapkan usulan yang merupakan usulan perempuan, dalam tahapan ini juga 

dilakukan Pengajuan proposal. 

4. Verifikasi yaitu adalah tahapan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan setiap 

kelompok yang mengajukan proposal. 

5. Prioritas Usulan yaitu tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model 

kompetisi dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. 

6. Penetapan Usulan pada tahap ini keputusan mencakup pendanaan usulan dengan 

menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat perangkingan dapat 

didanai dengan BLM PNPM-MP. 

7.  Pencairan Dana, tahapan ini dilakukan setelah adanya dana dari pusat. 

8. Pengembalian Dana, yaitu tahapan akhir dari program SPP dimana pada tahap ini 

dilakukan proses pengangsuran oleh kelompok-kelompok peminjam. 

Pada implentasinya banyak alasan yang bisa menjadi penyebab tidak efektifnya 

program SPP, diantaranya adalah : 

1. Masih adanya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan sasaran SPP belum 

mengikuti program.  

2. Masalah akses rumah tangga miskin terhadap SPP yang dibatasi oleh pelaksana PNPM 

Mandiri Perdesaan dengan cara menerapkan syarat yang berat, karena pelaksana 
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PNPM Mandiri Perdesaan khawatir bahwa mereka tidak mampu mengembalikan dana 

pinjaman SPP.  

3. Banyaknya masyarakat miskin yang masuk kedalam anggota SPP namun, dana tersebut 

kemudian dimanfaatkan bukan untuk warga miskin, melainkan oleh warga lain yang 

justru tergolong tidak miskin. 

4. Pemanfaatan dana pinjaman oleh masyarakat lebih digunakan untuk kepentingan yang 

bersifat konsumtif 

Solusi agar program kegiatan SPP PNPM-MP efektif 

 Agar program  Simpan Pinjam Perempuan(SPP) PNPM-MP berjalan efektif, ada 

beberapa tawaran solusi dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah solusi yang perlu 

diterapkan pada pelaksanaan program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) : 

1.  Penyederhanaan prosedur peminjaman dana SPP kepada masyarakat yang berhak 

menerima 

2. Perlunya pengawasan terhadap penyaluran dana SPP sehingga dana pinjaman tersebut 

benar-benar sampai dan dipergunakan oleh yang berhak yaitu masyarakat miskin. 

3. Kepada kelompok agar lebih dapat meningkatkan kegiatan kelompok, dengan 

mengadakan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan bagi anggota klompok melalui 

kerja sama dengan pihak terkait. 

4. Bagi Pemerintah pelaku PNPM-MP Didaerah terkait diharapkan dapat memberikan 

suatu pembinaan dan pendampingan yang berlanjut dan terus-menerus pada semua 

pihak. 

 

KESIMPULAN  

Program SPP PNPM MP sudah dicanangkan sejak lama sebagai salah satu program 

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi dalam implentasinya masih ditemukan 

adanya penyimpangan sehingga menyebabkan program tersebut kurang efektif sesuai yang 

diharapkan.  

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana SPP 

tersebut, perlu ditempuh langkah-langkah antara lain perlunya mengefektifkan kembali  

kegiatan sosialisasi,  penyederhanaan prosedur peminjaman, pengawasan terhadap 

penyaluran dana SPP, pelatihan kewirausahaan dan pembinaan bagi anggota kelompok 

melalui kerja sama dengan pihak terkait serta pembinaan dan pendampingan yang berlanjut 

terus-menerus pada semua pihak 
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Investasi merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah. 

Ditengah era persaingan global, setiap daerah dituntut mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki 

sekaligus memperbaiki apa-apa yang menjadi penghambatnya. Hal tersebut tidak terkecuali bagi Kabupaten 

Cirebon. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu diprioritaskan dalam 

upaya Kabupaten Cirebon mengembangkan iklim investasi di daerahnya. Metode penelitian dilakukan 

dengan wawancara menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sebanyak 25 responden yang 

diambil secara purposive sampling berhasil diwawancarai. Penelitian dilakukan pada bulan september-

desember 2014. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis hierarki proses (AHP) diketahui bahwa pada level 

pertama, urutan prioritas adalah sebagai berikut: faktor infrastruktur fisik (27,96%), tenaga kerja (19,35%), 

sosial politik (18,59%), ekonomi daerah (18,50%), dan kelembagaan (15,60%). Sedangkan pada level kedua 

urutan empat besar prioritas adalah: variabel kualitas dan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas pertama 

dan kedua dengan bobot 15,75% dan 12,21%, sedang di peringkat ke tiga dan empat yaitu variabel keamanan 

dan potensi ekonomi dengan bobot 8,96% dan 8,18%. 

 

Kata Kunci: Investasi, AHP, Kabupaten Cirebon. 

 

Abstract 

Investment is an important factor in the effort to improve the performance of regional economy .In 

the middle of the era of global competition , each area required to be able to optimize all of potentials owned 

well as anything that becomes penghambatnya .It was not exception for cirebon district .It tries to research 

to find out what factors need to given priority in an effort to cirebon district develop investment climate in 

their areas .A method of this study was conducted by interviews using a questionnaire as research 

instruments .As many as 25 respondents taken purposively the sampling method of successfully were 

interviewed .The research was done in the month of september-desember 2014 . 

Based on the research done from the analysis a hierarchy process ( ahp out that at the level of first , 

the scale of priority is as follows: factors infrastructure such 27,96 % ) , labor ( 19,35 % ) , social its 

political 18,59 % ) , regional economic ( 18,50 % ) , and institutional ( 15,60 % ) .While in second level the 

order the last four priority is: variable the quality and infrastructure availability priority first and second 

with weights 15,75 % and 12,21 % , was in rank to three or four namely variable security and economic 

potential with weights 8,96 % and 8,18 % . 

Keywords: investment , AHP , Cirebon 
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PENDAHULUAN 

Investasi menjadi faktor pendorong yang dominan untuk menciptakan akselerasi 

dalam upaya pembangunan ekonomi di suatu daerah, bahkan negara. Ekonom modern, 

Joseph Schumpeter, dalam bukunya yang berjudul capitalism, socialism, and democracy 

tahun 1943 menitikberatkan faktor investasi dan jiwa entrepreneur dalam upaya suatu 

daerah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonominya (Arsyad, 2010). Investasi 

mampu meningkatkankan kapasitas produksi sehingga akan meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi yang memiliki multiplier effect dan dapat menciptakan growth 

accelerator 

Investasi yang ditanam mampu menarik investasi berikutnya sehingga 

menghasilkan tambahan berganda pada hasil produksi dan pendapatan masyarakat. 

Begitupun dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan menambah 

kemampuan daya beli (aggregate demand), sehingga kemudian peningkatan daya beli 

masyarakat akan meningkatkan produksi dan investasi (Chaniago, 2001). Hal tersebut 

berlangsung menjadi sebuah siklus positif yang menggerakan perekonomian suatu wilayah. 

Ditengah era persaingan seperti saat ini, setiap daerah berlomba untuk 

mengoptimalkan seluruh potensinya dengan tujuan mampu menarik investasi. 

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi tergantung dari 

kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi. 

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penentu daya tarik investasi daerah yaitu 

faktor Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur 

Fisik (KPPOD, 2003). 

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon merupakan 

salah satu prioritas wilayah pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat No 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009-2029 Kabupaten Cirebon diproyeksikan menjadi wilayah sentra Agribisnis, 

peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Selain itu, berdasarkan RPJMD Jawa 

Barat Tahun 2013-2018 wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon diproyeksikan menjadi salah 

satu wilayah metropolitan. 

Beragam potensi dimiliki Kabupaten Cirebon, luas wilayah yang luas, populasi 

penduduk yang tinggi, lokasi yang strategis, ditunjang dengan potensi sumberdaya alam, 

ekonomi dan pariwisata yang terus aktif menggerakan perekonomian daerahnya Kabupaten 
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Cirebon mempunyai peluang yang sangat baik untuk dikembangkan. Berdasakan uraian 

tersebut maka pada penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu 

diprioritaskan dalam upaya Kabupaten Cirebon mengembangkan iklim investasi di 

daerahnya. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memadukan metode 

kuantitatif. Wirartha (2006) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berusaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dan bersifat 

mengungkap fakta (fact finding). Sedangkan Natsir (1998) mengungkapkan bahwa 

penelitian deskriptif merupakan jenis peneltian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, 

aktual dan akurat. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu menentukan 

responden yang memiliki kemampuan, pemahanan, serta pengalaman mengenai 

pengelolaan iklim ivestasi di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu diambil sampel dari 

beberapa orang yang mewakili lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Cirebon, tokoh 

masyarakat, serta pelaku usaha yang diwakili oleh Kadinda Cirebon. Sehingga didapat 

sejumlah 30 responden yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Responden Penelitian 

No Responden Jumlah Sampel 

1 BPPT Kabupaten Cirebon 1 

2 Bappeda Kabupaten Cirebon 1 

3 Dinas Indag 1 

4 Dinas Cipta Karya 1 

5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 

5 Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon 1 

6 Camat 10 

7 Tokoh Masyarakat 10 

8 Kadin Kab Cirebon 1 

9 Bidang Perekonomian Setda Kab. Cirebon 1 

10 Dinas Pertanian 1 

11 Dinas Perikanan 1 

Jumlah 30 

 

Proses pengumpulan data diperoleh dengan metode wawancara. Wawancara 

merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi 

dari masyarakat secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara 
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langsung dengan responden dengan dibantu kuesioner penelitian sebagai panduan. 

Wawancara dalam penelitian ini, mempunyai peranan yang sangat penting karena agar 

diketahui secara mendalam mengenai kondisi penanaman modal/investasi di Kabupaten 

Cirebon. Penelitian dilakukan pada bulan September-Desember 2014. 

Metode analisis yang digunakan pada penlitian ini adalah Analisis Hirarki Proses 

(AHP) yang dikembangkan oleh Render (2000). Pemilihan alat analisis didasarkan 

pertimbangan bahwa AHP merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan 

dengan input utama adalah persepsi manusia. AHP merupakan salah satu metode yang 

memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan 

AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi 

manusia sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya. Penelitian 

ini memecah masalah investasi daerah ke dalam beberapa faktor penentu daya tarik 

investasi daerah berdasarkan faktor penentu daya tarik investasi yang ditetapkan oleh 

KPPOD ke dalam beberapa variabel (lihat Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPPOD (2003) 

Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel menunjukkan faktor atau 
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menentukan daya tarik investasi suatu daerah menurut persepsi pelaku usaha. Tahapan 

pembobotan dalam AHP dapat dilihat dalam Gambar 4.2. Dengan memasukkan unsur 

persepsi maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan 

keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data 

kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Selain itu AHP juga mampu memberikan prioritas 

alternatif dan melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang 

responden (Saaty, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Saaty, 2002. 

Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada tiga prinsip 

pokok (Saaty, 1994) yaitu : 

1. Penyusunan hirarki 

Penyusunan hirarki permasalahan merupakan langkah untuk mendefinisikan masalah 

yang rumit dan komplek sehingga menjadi lebih jelas dan detail. Hirarki keputusan 

disusun berdasarkan pandangan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan pengetahuan 

di bidang yang bersangkutan. Keputusan yang akan diambil dijadikan sebagai tujuan 

yang dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci hingga mencapai suatu 

tahapan yang paling operasional/terukur. Istilah yang digunakan dalam AHP untuk 

level hirarki adalah : 

a. Hirarki Level 1     Tujuan (Objective) 

b. Hirarki Level 2     Kriteria  

c. Hirarki Level 3     Alternatif-alternatif 

Gambar 2.  
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Hirarki permasalahan akan mempermudah pengambilan keputusan untuk menganalisis 

dan mengambil kesimpulan yang harus dilakukan terhadap masalah tersebut. Pada 

penelitian ini menggunakan dua level hirarki seperti dapat dilihat pada gambar 1. 

2. Penentuan prioritas 

Prioritas dari elemen-elemen kriteria dapat dipandang sebagai bobot/kontribusi elemen 

tersebut terhadap tujuan pengambilan keputusan. AHP melakukan analisis prioritas 

elemen dengan metode perbandingan berpasangan antar 2 elemen hingga semua 

elemen yang ada tercakup. Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar 

dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, baik secara 

langsung (diskusi) maupun tidak (kuesioner). 

3. Konsistensi Logis 

Konsistensi jawaban para responden dalam menentukan prioritas elemen merupakan 

prinsip pokok yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan. 

Secara umum, responden harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan 

elemen dengan contoh sebagai berikut : 

Jika A > B dan B > C, maka secara logis responden harus menyatakan 

bahwa A > C, berdasarkan nilai-nilai numerik yang disediakan Saaty. 

  

  Untuk menggunakan prinsip-prinsip tersebut, AHP menyatukan kedua aspek 

kualitatif dan kuantitatif, yaitu : 

1. Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian untuk 

mendapatkan solusi permasalahan. 

2. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan dan penilaian untuk mendapatkan 

solusi permasalahan. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri 

dari (Saaty, 1994): 

1. Reciprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan 

berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k 

kali lebih penting daripada B maka B adalah 1/k kali lebih penting dari A. 

2. Homogenity, yang mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. 

Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal 

rasa, akan lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat. 
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3. Dependence, yang berarti setiap jenjang (level) mempunyai kaitan (complete 

hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna 

(incomplete hierarchy). 

4. Expectation, yang artinya menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan 

persepsi dari pengambil keputusan. Jadi yang diutamakan bukanlah rasionalitas, 

tetapi dapat juga yang bersifat irrasional. 

 

Selain hal tersebut AHP juga memiliki metode-metode dasar, yakni (Kuncoro, 2011): 

a. Decomposition, yaitu mengurai masalah dan variabel-variabelny sehingga 

diperoleh suatu hirarki. 

b. Comparative Judgement, yaitu proses penilaian kepentingan realtif dari masing-

masing elemen yang sudah dijadikan hierarki dan disajikan dalam bentuk matrik 

pairwaise comparison. 

c. Synthesis Of Priority, yaitu mencari eigen vector yang menunjukkan sistesis local 

priority pada suatu hierarki. 

d. Logical Consistency, yaitu melakukan toleransi konsistensi penilaian responden. 

e. Matriks Pairwise, yaitu disusun dalam bentuk matrik dimana tidak ada yang 

bernilai 0 dan bilangan negatif sehingga skala 1-9 terpenuhi dimana nilai terkecil 

adalah 1/9 sedang nilai tertinggi adalah 9. 

 

Penilaian perbandingan antar elemen dari hirarki tersebut menggunakan skala 

penilaian dari 1 sampai 9 sebagai berikut: 

Tabel 2. Skala Penilaian Perbandingan 

Tingkat 

kepentingan 
Definisi Keterangan 

1 
SAMA 

PENTINGNYA 

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang 

sama 

3 
SEDIKIT LEBIH 

PENTING 

Pengalaman dan penilaian sedikit memihak 

satu elemen dibandingkan dengan 

pasangannya 

5 LEBIH PENTING 

Pengalaman dan penilaian sangat memihak 

satu elemen dibandingkan dengan 

pasangannya 

7 SANGAT PENTING 

Satu elemen sangat disukai dan secara 

praktis dominasinya sangat nyata, 

dibandingkan dengan elemen pasangannya 

9 MUTLAK LEBIH Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai 
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Tingkat 

kepentingan 
Definisi Keterangan 

PENTING dibandingkan dengan pasangannya, pada 

keyakinan tertinggi 

2,4,6,8 
NILAI 

TENGAH 

Diberikan bila terdapat keraguan penilaian 

antara dua penilaian yang berdekatan. 

KEBALIKA

N 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan 

i (aji = 1/aij) 

Sumber: Saaty, 1994 

Model penliaian tersebut diaplikasikan pada kuesioner penelitian dengan 

membandingkan faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Cirebon baik 

pada level pertama maupun level kedua. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden adalah sebagai berikut. Dari 

target 30 responden, hanya 25 responden yang berhasil ditemui dan bersedia untuk 

diwawancarai. Berdasarkan jenis kelamin, 20% responden adalah perempuan, sedangkan 

sisanya sebanyak 80% adalah responden laki-laki. Berdasarkan pendidikannya 8% adalah 

lulusan SMU, 68% adalah lulusan sarjana (S1), dan 24% merupakan lulusan magister (S2). 

Responden terdiri dari perwakilan-perwakilan lembaga pemerintah di Kabupaten Cirebon 

setingkat Kabid, Kasubbid, beberapa perwakilan Camat dan Sekmat, Tokoh Masyarakat, 

dan Perwakilan Pengusaha (Kadin Daerah). 

Berdasarkan hasil analisis hierarki proses pada level pertama, diketahui bahwa 

Faktor Infrastruktur fisik dinilai dengan persentase prioritas paling tinggi yaitu sebesar 

27,96 persen. Sedangkan faktor tenaga kerja berada pada urutan kedua dengan 19,35 

persen, disusul oleh faktor sosial politik dengan persentase sebesar 18,59 persen pada 

posisi ketiga. Secara berturut-turut faktor ekonomi daerah dan kelembagaan berada pada 

urutan keempat dan kelima dengan nilai 18,50 dan 15,60 persen. Lebih lengkap hasil 

analisis pada level pertama dijelaskan pada tabel 3 sebagai berikut: 
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Tabel 3. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Pertama 

Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Infrastruktur Fisik 27,96 P1 

Tenaga Kerja 19,35 P2 

Sosial Politik 18,59 P3 

Ekonomi Daerah 18,50 P4 

Kelembagaan 15,60 P5 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

Sedangkan pada level kedua dari analisis hirarki proses (AHP) pengembangan 

investasi di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 

1. Infrastruktur Fisik 

Infrastruktur fisik menjadi faktor prioritas pertama yang menjadi perhatian 

responden agar mampu meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Pandangan 

responden mengenai kondisi infrastruktur fisik yang menunjang pengembangan investasi 

di Kabupaten Cirebon secara garis besar sudah cukup tersedia namun masih perlu 

ditingkatkan mutu kualitasnya. Seperti terlihat pada tabel 4 bahwa responden berpendapat 

lebih memberi prioritas kepada pembangunan kualitas infrastruktur dengan bobot nilai 

56%. 

Tabel 4. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Kedua (Infrastruktur Fisik) 

 

Sub-Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Ketersediaan 44,00 P2 

Kualitas 56,00 P1 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

 

2. Tenaga Kerja 

Pada peringkat kedua adalah faktor tenaga kerja yang mempunyai bobot nilai 

sebesar 19,35 persen. Tenaga kerja menjadi faktor penting karena menjadi salah satu 

pertimbangan utama para investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu daerah. 

Selain ketersediaan, sisi upah/biaya tenaga kerja dan keterampilan/produktivitas menjadi 

inti dari faktor tenaga kerja, sehingga pada faktor tenaga kerja dilihat dari tiga sisi tersebut. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Kedua (Tenaga Kerja) 

Sub-Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Produktivitas 34,99 P2 

Biaya 35,38 P1 

Ketersediaan 29,63 P3 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

Sisi upah dan produktivitas menjadi hal yang paling perlu diperhatikan menurut 

responden dengan bobot nilai sebesar 35,58 dan 34,99 persen, sedangkan sisi ketersediaan 

tenaga kerja sebesar 29,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor tenaga kerja di 

Kabupaten Cirebon memiliki ketersediaan yang cukup untuk dunia investasi, tetapi faktor 

upah dan keterampilan atau kualitas dari tenaga kerja yang perlu ditingkatkan. 

3. Sosial Politik 

Faktor sosial politik dinilai responden menjadi prioritas ke tiga dengan nilai bobot 

18,59 persen. Faktor sosial politik merupakan faktor non-ekonomi yang mempengaruhi 

iklim investasi suatu daerah, namun mempunyai pengaruh yang cukup besar. Faktor sosial 

memiliki variabel budaya, sosial-politik, dan keamanan. 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Kedua (Sosial Politik) 

Sub-Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Keamanan 48,21 P1 

Sosial Politik 30,15 P2 

Budaya 21,64 P3 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

Seperti pada tabel 6 bahwa faktor keamanan menjadi variabel yang paling 

dominan dengan bobot nilai 48,21 persen, disusul oleh sosial politik dan budaya dengan 

bobot nilai 30,15 dan 21,64 persen. Faktor keamanan menjadi penting untuk terus 

ditingkatkan dalam kaitannya dengan perkembangan iklim investasi di Kabupaten Cirebon. 

Faktor keamanan melingkupi dari semua aspek, baik dari keamanan secara iklim sosial, 

politik, dan budaya sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan percaya (trust) dari pelaku 

usaha (investor). 

4. Ekonomi Daerah 
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Ekonomi daerah menjadi faktor menjadi daya tarik investasi di Kabupaten 

Cirebon dengan prioritas ke empat dengan bobot nilai 18,50 persen. Faktor ekonomi 

daerah ini terdiri dari Potensi Ekonomi, Struktur Ekonomi, dan Perbankan.  

 

Tabel 7. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Kedua (Ekonomi Daerah) 

Sub-Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Potensi Ekonomi 44,20 P1 

Struktur Ekonomi 29,73 P2 

Perbankan 26,07 P3 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

Variabel potensi ekonomi memiliki nilai bobot paling tinggi sebesar 44,20 persen, 

sedangkan berturut-turut variabel struktur ekonomi dan perbankan berada pada peringkat 

kedua dan ketiga dengan nilai bobot 29,73 dan 26,07 persen. Dengan hasil temuan tersebut 

faktor ekonomi daerah Kabupaten Cirebon dinilai untuk lebih memaksimalkan potensi-

potensi ekonomi daerahnya. 

5. Kelembagaan 

Faktor-faktor daya tarik investasi yang memiliki bobot penilaian terkecil yaitu 

faktor kelembagaan dengan bobot nilai 15,60 persen. Faktor kelembagaan meliputi aspek-

aspek yang berkaitan dengan pemerintah daerah selaku fasilitator atau penyelenggara 

dengan regulasi dan kebijakan yang diberlakukannya.  

Tabel 8. Hasil Analisis Hirarki Proses Pada Level Kedua (Kelembagaan) 

Sub-Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas 

Aparatur & Pelayanan 29,68 P2 

Perda & Kebijakan 25,79 P3 

Keuangan Daerah 13,16 P4 

Kepastian Hukum 31,38 P1 

Jumlah  100,00  

Sumber: Data Primer Diolah. 

Variabel dari Faktor Kelembagaan terdiri dari; Kepastian Hukum, Keuangan 

Daerah, Peraturan Daerah & Kebijakan, serta Aparatur dan Pelayanan. Kepastian hukum 

menjadi prioritas utama menurut jawaban responden dengan bobot nilai 31,38 persen. 

Rata-rata responden menilai bahwa kepastian hukum menjadi faktor penting dalam 
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perkembangan investasi di Kabupaten Cirebon, oleh karena itu pemerintah daerah selaku 

pelaku kebijakan harus mampu menjaga hal ini. 

Variabel yang menjadi prioritas kedua pada faktor kelembagaan adalah Aparatur 

dan Pelayanannya dengan bobot 29,68 persen. Kinerja aparatur dan pelayanan menjadi 

penting dalam meningkatkan iklim investasi pada suatu daerah karena memberikan 

pelayanan yang cepat dan prima. Variabel yang menjadi prioritas ketiga dan keempat yaitu 

peraturan daerah dan kebijakan serta keuangan daerah dengan bobot 25,79 dan 13,16. 

Kedua subkriteria terakhir ini merupakan cerminan dari kemauan politik (political will) 

dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. 

Selain dapat diketahui bobot nilai secara parsial pada level pertama seperti yang 

telah dijelaskan diatas, dari analisis AHP pada penelitian ini dapat juga diketahui prioritas 

dari masing-masing faktor dan variabel. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel 9 sebagai 

berikut: 

Tabel 9. Hierarki Faktor dan Variabel Daya Tarik Investasi Kabupaten Cirebon 

Level Pertama Level Kedua (Variabel) 

Faktor 
Bobot 

(%) 
Prioritas Variabel 

Bobot 

(%) 
Prioritas 

Infrastruktur 

Fisik 
27,96 P1 

Kualitas Infrastruktur Fisik 15,75 P1 

Ketersediaan Infrastruktur 

Fisik 

12,21 

P2 

Tenaga Kerja 19,35 P2 

Biaya/Upah 6,85 P5 

Produktivitas 6,77 P6 

Ketersediaan 5,73 P7 

Sosial Politik 18,59 P3 

Budaya 4,02 P14 

Sosial Politik 5,60 P8 

Keamanan 8,96 P3 

Ekonomi 

Daerah 
18,50 P4 

Potensi Ekonomi 8,18 P4 

Struktur Ekonomi 5,50 P9 

Perbankan 4,82 P11 

Kelembagaan 15,60 P5 

Kepastian Hukum 4,90 P10 

Aparatur dan Pelayanan 4,63 P12 

Perda & Kebijakan 4,02 P13 

Keuangan Daerah 2,05 P15 

Jumlah 100,00  

Sumber: Data primer, diolah. 

Pada level pertama, faktor infrastruktur fisik, tenaga kerja, sosial politik, ekonomi 

daerah, dan faktor kelembagaan secara berurutan menempati posisi prioritas satu sampai 

dengan lima. Adapun pengertian dari urutan tersebut bahwa prioritas pertama merupakan 
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faktor yang paling penting diutamakan dalam kaitannya dengan pengembangan iklim 

investasi di Kabupaten Cirebon. Pada level kedua terdiri dari variabel dari setiap faktor 

pada level pertama. Tiga besar urutan pertama ditempati oleh kualitas dan ketersediaan 

infrastruktur fisik serta variabel keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 

infrastruktur fisik baik berupa ketersediaan dan kualitasnya serta variabel keamanan 

memerlukan porsi perhatian lebih sebagai syarat meningkatkan daya tarik investasi di 

Kabupaten Cirebon. 

Variabel dengan urutan prioritas keempat yaitu variabel potensi ekonomi. 

Beberapa responden mengungkapkan bahwa potensi ekonomi Kabupaten Cirebon banyak 

yang masih belum dikembangkan secara optimal, hal ini menjadi peluang sekaligus 

tantangan yang perlu disikapi. Berikutnya variabel dengan urutan prioritas kelima sampai 

ketujuh adalah variabel upah, produktivitas dan ketersediaan tenaga kerja. Secara berurutan 

variabel-variabel dari faktor tenaga kerja menempati urutan kelima sampai ketujuh, hal ini 

memberikan indikasi bahwa faktor tenaga kerja di Kabupaten Cirebon perlu penanganan 

yang baik mulai dari peningkatan kualitas tenaga kerja sampai dengan regulasi standar 

minimum upah. Secara lebih lengkap urutan hirarki prioritas faktor dan variabel daya tarik 

investasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 5.8 di atas. 

Dari hasil analisis hirarki proses mengenai daya tarik investasi secara di atas 

keseluruhan diketahui bahwa Faktor Infrastruktur Fisik, Ketenagakerjaan, Penegakan 

Hukum dan Pelayanan Birokrasi menjadi inti dari prioritas pengembangan iklim investasi 

di Kabupaten Cirebon. Sejalan dengan hal tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional Andrinof Chaniago (2014) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang 

menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara-negara yang pada 20 tahun sebelumnya 

setara dengan Indonesia, yaitu: 1) Pembangunan Infrastruktur yang relatif kecil; 2) 

Kemunduran penegakkan hukum; 3) Kualitas sumber daya manusia; 4) Pelayanan atau 

birokrasi yang kurang efisien. 

Sementara itu pada tahun 2005 laporan penelitian Asian Development Bank 

bekerja sama dengan Kementrian Koordinator bidang Ekonomi dan Badan Pusat Statistik 

mengenai iklim investasi di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa 

hambatan utama dalam penyelenggaraan investasi di Indonesia yaitu: 

1. Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi; 

2. Korupsi, baik oleh aparat ditingkat pusat maupun di tingkat daerah; 

3. Peraturan ketenagakerjaan; 
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4. Biaya keuangan (financing); 

5. Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan 

pabean; 

6. Ketersediaan infrastruktur (listrik dll). 

Dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar 

persoalan iklim investasi di Kabupaten Cirebon kurang lebih tidak jauh berbeda dengan 

persoalan di tingkat nasional, sehingga perlu kerjasama solid antara semua stakeholder 

agar mampu meningkatkan kinerja investasi di Kabupaten Cirebon. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis hirarki proses (AHP) menunjukkan bahwa pada level 

pertama faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di Kabupaten Cirebon 

adalah faktor infrastruktur fisik (27,96%), tenaga kerja (19,35%), sosial politik 

(18,59%), ekonomi daerah (18,50%), dan kelembagaan (15,60%). Kelima faktor 

tersebut menjadi inti dari prioritas pengembangan iklim investasi di Kabupaten 

Cirebon. 

2. Pada level kedua (variabel) kualitas dan ketersediaan infrastruktur menjadi prioritas 

pertama dan kedua dengan bobot 15,75% dan 12,21%, sedang di peringkat ke tiga dan 

empat yaitu variabel keamanan dan potensi ekonomi dengan bobot 8,96% dan 8,18%. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, rekomendasi yang dapat dirumuskan dari 

hasil kajian ini adalah :  

1. Menyediakan dan memantapkan fasilitas infrastruktur fisik berupa berbagai instalasi 

dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang 

diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan dan kelancaran 

pergerakan orang, barang, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain atau ke negara lain 

dalam suatu kegiatan usaha 

2. Meningkatan ketersediaan, kualitas, produktivitas sumber daya ketenagakerjaan untuk 

meningkatan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi.  

3. Mewujudkan kondisi hubungan timbal balik sosial politik yang kondusif bagi iklim 

investasi dan iklim usaha yang meliputi jaminan kemanan, stabilitas sosial politik, dan 
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nilai-nilai budaya masyarakat yang mencerminkan keterbukaan terhadap masuknya 

dunia usaha dan investasi usaha. 

4. Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan bagi 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menyediakan fasilitas pendukung jasa 

perekonomian seperti ketersediaan dan aksesibilitas dunia usaha terhadap dunia 

perbankan 

5. Adanya penguatan fungsi kelembagaan untuk memberikan jaminan pada kepastian 

hukum, penggunaan keuangan daerah untuk alokasi kemudahan sistem pelayanan 

perijinan, peningkatan kemampuan aparatur & sistem pelayanan, dan produk peraturan 

daaerah dan kebijakan daerah 
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Abstrak 

 
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-

undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan 

daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Indikatornyata bahwa 

daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada Pemerintah Pusat terhadap seluruh 

kegiatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun demikian 

hal ini tidak berarti bahwa daerah tidak memiliki potensi untuk meningkatkan PAD. 

Pada beberapa daerah khususnya daerah perkotaan dan pusat-pusat industri, potensi 

PAD mempunyai indikasi dapat dikembangkan searah dengan sumbangan daerah 

tersebut kepada penerimaan Pemerintah Pusat.Pengembangan ekonomi  kota dengan 

prioritas  sektor-sektor ekonomi yang potensial diperlukan untuk memacu kegiatan 

ekonomi Kabupaten Maluku Tengah, sehingga nantinya dapat meningkatkan 

penerimaan  pajak daerah dan retribusi  daerah secara berkelanjutan.   

Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan mengumpulkan fakta-

fakta dan gejala-gejala yang ada. Untuk itu data dikumpulkan dari berbagai instansi 

terkait yang berhubungan dengan penelitian ini baik data primer maupun data 

sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis yang terdiri dari: Analisis kualitatif (SWOT) dan Analisis Kuantitaif 

Setiap sector yang ada di kabupaten Maluku tengah memberikan 

sumbangan retribusi terhadap PAD pada tahun 2007, 2008 dan 2009 sebagian besar 

memberikan kontribusi yang besar dan signifikan tetapi tahun-tahun selanjutnya 

justru memiliki kecenderungan menurun. Sumbangan retribusi terbesar terhadap 

PAD kabupaten Maluku tengah diberikan oleh sector Dinas pertambangan dan 

energy, kedua oleh Dinas pendapatan dan dinas  

perindag.  Sedangkan sector-sektor yang memberikan sumbangan retribusi terkecil 

adalah sector Dinas Pertanian dan Peternakan, kedua RSU Saparua dan terakhir 

adalah Sektor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 

 
               Kata Kunci : PAD, Retribusi, SWOT 
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Abstract 
  

The Organization of the autonomous region implemented by giving a broad 

authority, real, and responsible to the region are realized professionally with 

settings, Division, and the utilization of national resources that are equitable. To 

organize a vast autonomous region, real, and responsible authorities is necessary and 

the ability to dig into its own financial resources. With the enactment of the Act 

authorizes the area became larger to manage and to take care of his household 

including managing resources reception area. The sources of receipt of the area used 

to support Budget income and Expenditure area (BUDGETS). 
Low Original Income area (Pendapatan Asli Daerah [PAD]) was showed that 

area of city/district is very dependent on the Central Government against the entire 

organization of the administration of government activities in the area. However this 

does not mean that the area does not have the potential to increase the PAD. In 

several areas, especially urban and industrial centres, the potential PAD indications 

can be developed in line with the area's contribution to the acceptance of the Central 

Government. Economic development of the city with the priority sectors of the 

economy that are potential needed to spur economic activity, Central Maluku district 

so that later can increase tax revenue area and regional retribution on an ongoing 

basis.  
This study used a survey method, by collecting facts and symptoms. For 

that data collected from various related institutions related to this research both 

primary data as well as secondary data. The data collected was then analysed using 

analysis techniques which include: qualitative Analysis (SWOT) analysis and 

quantitative analysis. 
Every sector that is in Central Maluku district contributed retribution 

against PAD in 2007, 2008 and 2009 largely contributes to the large and significant 

but the next years thus have a tendency to decrease. The largest levy donations 

towards the Central Maluku Regency PAD provided by the Department of mining 

and energy sectors, both by the Department of revenue and the Department of  

perindag. Whereas sector-a sector that contributed to the smallest retribution is the 

Department of agriculture and animal husbandry sector, the second RSU Saparua 

and Forestry Sector is the last and plantations. 
  

Keywords: PAD, Retribution, SWOT 
  

  

LATAR BELAKANG 

Dengan ditetapkannya Undang-undang Otonomi daerah yang telah dilaksanakan 

oleh Bangsa Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan 

reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada 

setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk yang paling 

adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah.  

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan 
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sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi 

lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk 

mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut 

digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU tersebut diatas tentang Pemerintahan 

Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

mengandung pengertian bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, dan 

nyata serta bertanggung jawab, maka diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali 

sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.  

Hal ini disebabkan pembiayaan Pemerintah Daerah menjadi faktor yang sangat 

penting dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah. 

Sumber-sumber penerimaan  Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi adalah : Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; 

Pinjaman Daerah; Lain-lain penerimaan yang sah. 

Tabel 1 

Hasil Retribusi Daerah kabupaten Maluku Tengah 

Tahun 2007-2011 

No. Tahun Target Realisasi 

1 2007 3.076.946.000 2.840.545.773 

2 2008 3.388.207.000 2.179.464.441 

3 2009 3.950.528.000 2.924.776.640 

4 2010 4.402.432.000 3.511.685.465 

5 2011 5.015.097.000 3.739.160.043 

Sumber Data:Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Maluku Tengah.  

 

Target dan realisasi pendapatan kabupaten Maluku tengah yang dipaparkan diatas 

khususnya Hasil retribusi daerah menunjukan peningkatan secara terus menerus dari tahun 

2007-2011, untuk target pungutan retribusi dengan rata-rata penerimaan retribusi yang 

akan diterima selama kurun waktu lima tahun sebesar Rp. 3.966.642.000. 

Sedangkan untuk realisasi hasil penerimaan retribusi menunjukan gejala yang 

sama sebagai imbas dari penetapan target retribusi tersebut. Yang mana dari tahun 2007, 

realisasi yang diterima sebesar Rp. 2.840.545.773 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 

3.076.946.000. sedangkan pada tahun 2008 realisasi yang diterima berbanding terbalik 

dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar   Rp. 2.179.464.441 untuk realisasi retribusi 

dan Rp. 3.388.207.000 untuk target retribusi, hal ini menunjukan bahwa terdapat masalah 

dalam penurunan realisasi retribusi tersebut baik dari objek retribusi maupun petugas yang 

melakukan pungutan. 

Sedangkan realisasi penerimaan retribusi untuk tahun 2009-211 menunjuka 

peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 2.924.776.640 

meningkat sebesar Rp. 3.739.160.043 pada tahun 2011. Dengan rata-rata penerimaan 

retribusi berupa realisasi selama kurun waktu lima tahun yaitu sebesar Rp. 3.039.126.472. 
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Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Indikator nyata bahwa 

daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada Pemerintah Pusat terhadap seluruh kegiatan 

administrasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun demikian hal ini tidak 

berarti bahwa daerah tidak memiliki potensi untuk meningkatkan PAD. Pada beberapa 

daerah khususnya daerah perkotaan dan pusat-pusat industri, potensi PAD mempunyai 

indikasi dapat dikembangkan searah dengan sumbangan daerah tersebut kepada 

penerimaan Pemerintah Pusat.  Ini berarti semakin besar penerimaan negara dari daerah 

tertentu semakin besar pula potensi pengembangan PAD daerah tersebut (Insukindro, dkk 

1994: 2). 

Dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999, maka jumlah urusan yang harus 

ditangani dan tanggungjawab pemerintah daerah bertambah banyak. Anggaran yang di 

butuhkan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan semakin besar. Agar 

penggunaan dana dapat lebih efisien dan efektif maka keuangan daerah harus dikelola 

secara transparan dan bertanggungjawab. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa UU No. 22 tahun 1999, memberikan 

kesempatan kepada daerah propinsi, dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan dan 

mengatur rumah tangganya sendiri. Melalui pemberian otonomi kepada daerah propinsi 

dan daerah kabupaten/kota maka diharapkan daerah lebih mampu untuk mengelola potensi 

daerahnya untuk membiayai pemerintahannya. Hal ini penting sekali mengingat beberapa 

tahun mendatang  penerimaan negara dari minyak bumi akan menurun, sehingga dapat 

dipastikan bahwa Pemerintah Daerah akan menerima bagian yang makin kecil dari 

anggaran negara untuk menutupi pengeluaran (Devas dkk, 1998 : 46-47). Hal ini memaksa 

daerah untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, baik melalui 

intensifikasi maupun ekstensifikasin tentunya dengan berkaca pada besarnya kontribusi 

dan potensi yang dimiliki oleh kabupaten Maluku Tengah. 

Menurut Peacock dan Wiseman (1961) mengemukakan bahwa perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat  walaupun tarif pajak 

tidak berubah  dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran Pemerintah 

juga semakin meningkat ( Mangkoesoebroto, 1993:173).  Oleh karena itu, dalam keadaan 

normal, meningkatnya Gross National Product (GNP) menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi 

semakin besar.  

Dari uraian tersebut di atas dapat diartikan pula bahwa untuk peningkatan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah dapat dilakukan dengan cara mengembangkan perekonomian daerah. 

Pengembangan ekonomi  kota dengan prioritas  sektor-sektor ekonomi yang 

potensial diperlukan untuk memacu kegiatan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah, 

sehingga nantinya dapat meningkatkan penerimaan  pajak daerah dan retribusi  daerah 

secara berkelanjutan.   

 

Perumusan Masalah 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

 
 

249 
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi dan potensi retribusi terhadap optimalisasi PAD 

Kabupaten Maluku Tengah? 

2. Sektor-sektor ekonomi potensial apa sajakah yang dapat mengoptimalkan 

peningkatan PAD Kabupaten Maluku Tengah? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah yang di 

kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut: 

1. Menganalisis kontribusi dan potensi retribusi Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Mengidentifikasi  sektor-sektor  ekonomi Kabupaten Maluku Tengah yang 

potensial untuk dikembangkan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Melalui piranti legislasi dan regulasi mendorong pemerintah lokal untuk 

memikirkan kembali amanat kepada masyarakat dan mempertimbangkan kembali 

bagaimana layanan kepada publik dibiayai di masa yang akan datang (McQueen,1998:1-

23). Tujuan dari proses Local Services Realigment adalah mengurangi pemborosan dan 

pengulangan, meningkatkan akuntabilitas dan menyediakan layanan yang lebih dengan 

biaya yang serendah-rendahnya kepada para pembayar pajak. Dengan dikuranginya 

bantuan maka salah satu dari sedikit aliran pendapatan yang tersisa untuk pemerintah kota 

adalah biaya pengguna (user fee). Biaya pengguna saat ini dianggap sebagai sumber 

pendapatan yang masuk akal untuk pendanaan beberapa layanan sehingga terdapat faktor–

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan biaya pengguna. 

Pertimbangan lain yang terkait terhadap penentuan biaya pengguna adalah peran publik 

dan politik, artinya pengguna layanan lebih peka kepada layanan dan pembayar pajak  

mengetahui layanan apa yang dibiayai dengan pajak dan sampai di mana.   

Gawande dan Wheeler (1999:42-58), mengkontruksikan ukuran efektivitas atau 

MOE (measures of effectiveness) dari US Coast Guard (USCG) dengan menggunakan 

metode yang bisa  diterapkan pada banyak organisasi pemerintahan. MOE yang dibuat di 

sini paling tidak memiliki beberapa  manfaat penting. Pertama, memerankan fungsi sesuai 

dengan namanya return on equity atau return on sales dengan memfasilitasi pengukuran 

kinerja dan pemberian insentif yang intensif. Kedua, bisa digunakan sebagai input untuk 

permasalahan program yang menentukan alokasi antara aktivitas komponen dengan 

sumber daya yang optimal. Ketiga, untuk mengevaluasi kinerja internal. Keempat, kriteria 

insentif efisien, bagi organisasi pemerintahan MOE berfungsi sebagai basis dalam 

memberikan insentif efisien, sedangkan USCG berfungsi sebagai monitoring  pemerintah. 

Kota yang menggunakan ukuran kinerja secara subtansial kurang menggunakan 

unit cost atau indikator efisiensi jika dibanding tipe ukuran lainnya, sekalipun ukuran 

efisiensi sering dianggap penting untuk tujuan penganggaran (Poister dan Streib,1999:331-

335). Meskipun  begitu, ukuran beban kerja dan indikator  efektivitas keduanya ditemukan 
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dalam jumlah besar di kota ini. Penganggaran yang berorientasi dengan hasil seperti 

ukuran efisiensi dalam kasus apapun, paling tidak sebagian kota melaporkan telah 

menggunakan beberapa proses manajemen lain yang meliputi perencanaan strategi dan 

manajemen evaluasi program, manajemen kinerja, manajemen kualitas dan benmarking. 

Lebih lanjut tentang perkembangan yang telah dicapai memperlihatkan bahwa 

meningkatnya motivasi dalam menggunakan ukuran kinerja di kota-kota tersebut 

cenderung tergeneralisasi secara lokal, terikat pada keinginan dalam pengambilan 

keputusan yang lebih baik serta mempertahankan akuntabilitas terhadap pejabat lokal dan 

masyarakat. 

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang di sediakan 

pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomis. Dalam hal orang perorangan 

bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu 

memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan 

dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan 

tersebut. Selain itu penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan 

produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu harga harus disesuaikan sehingga 

penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. 

Memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat  pribadi, dengan 

kata lain untuk barang dan layanan yang dapat di nikmati hanya jika orang membayar, 

(Devas,1989:95).  

Menurut Baswir (1993:176), rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi  

artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bila tindakan itu ada kaitannya 

dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. 

Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah dapat di artikan juga 

sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah agar 

penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Secara 

umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah hingga 

maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Widayat (1995:32), 

mengemukakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri adalah 

kemampuan  self supporting, dalam bidang keuangan.  

Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial 

dalam mengukur tingkat kemampuan pelaksanaan otonomi.                           Kaho 

(1991:123) mengemukakan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan di suatu 

daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi sumber-sumber 

penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-

variabel yang dikendalikan, yaitu variabel kebijakan dan kelembagaan dan yang tidak 

dapat dikendalikan, yaitu variabel-veriabel ekonomi, hal tersebut dapat mempengaruhi 

kekuatan sumber penerimaan daerah, (Mardiasmo dan Makhfatih; 2000: 8). 

Perubahan struktural keuangan daerah terjadi akibat ditetapkan UU No. 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hubungan 

Pemerintah Pusat dan Daerah diarahkan pada pemberian otonomi untuk lebih 
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meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan  partisipasi masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan di daerahnya, maka prioritas penggunaan dana perimbangan harus 

dialokasikan untuk memacu ekonomi daerah khususnya ekonomi rakyat serta 

meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat 

memberikan penerimaan daerah dan sarana dan prasarana  yang dapat menarik investasi 

swasta untuk menanamkan modalnya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pemerintah memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, 

meskipun kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta. Sektor 

pemerintah melengkapi kegiatan sektor swasta dan mengisi serta melaksanakan kegiatan 

yang tidak dapat dilaksanakan sektor swasta. Pemerintah mengadakan investasi di bidang 

infrastruktur seperti pendidikan, jalan, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik lainnya  ( 

Wijaya, 1989 : 319).   

Penelitian yang dilakukan Miller dan Russex (1997) dengan menggunakan alat 

analisis OLS random efek model mengenai pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat menemukan bahwa peningkatan surplus 

anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila pengeluaran untuk pendidikan 

atau transportasi publik dapat ditekan atau Corporates income tax dapat di tingkatkan.  

Apabila sales tax dan pajak lainnya digunakan untuk transfer payment maka pertumbuhan 

ekonomi akan menurun, tetapi sebaliknya apabila corporates income tax yang digunakan 

untuk transfer payment maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan  Dickson (1999) di Canada  dengan menggunakan alat analisis  

OLS,  membuktikan  bahwa rakyat menyadari untuk membayar pajak lebih besar untuk 

membiayai pengembangan infrastruktur sektor publik, dan penerimaan  anggaran  

mempengaruhi struktur anggaran belanja.  

Kebutuhan fiskal Pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas 

publik terus meningkat, sedangkan kemampuan keuangan daerah sendiri relalif sangat 

kecil. Masalah minimnya penerimaan pajak-pajak daerah tidak mudah untuk dipecahkan, 

sebab Pemerintah Daerah banyak dihadapkan pada masalah-masalah yang dilematis. Untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah diperlukan upaya untuk peningkatkan 

produktivitas dan kegiatan ekonomi di daerah, di mana hal tersebut membutuhkan 

tersedianya infrastruktur yang memadai.  

Hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat 

terhadap proses pembangunan daerah. Keadaan ini ditambah lagi oleh tingginya derajat 

sentralisasi dalam bidang perpajakan. Rendahnya kemampuan daerah menggali dana 

tampaknya menjadi penyebab pemerintah daerah lebih mengandalkan subsidi dan bantuan 

dari pemerintah pusat (Kuncoro, 1995 : 3-17). 

 

Definisi Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan. Ahmad Yani (2002) juga menyebutkan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah  

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) 

disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari : Pajak Daerah.Pajak daerah 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2002). Retribusi 

Daerah.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2002).  

 

Dasar Teori Retribusi Daerah  

Pengertian Retribusi Daerah  

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau 

pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung 

dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas 

peraturan yang berlaku (Halim, 2001).  

 

Sifat Retribusi Daerah  

Dari definisi-definisi retribusi daerah pada bagian retribusi memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar.  

Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu 

berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi dan Retribusi dapat 

dipaksakan.Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin 

mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi. 

 

Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum  

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi 

digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu.  

 

 

 

Penelitian Empiris 

Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian 

maupun landasan teori, maka sebelum menganalisa hasil penelitian ini terlebih dahulu 

dikemukakan hipotesis, maka hipotesa yang dalam penelitian ini yakni: semakin tinggi 

kontribusi dan potensi retribusi serta sektor-sektor potensial dapat mengoptimalkan 

PAD di Kabupaten Maluku Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, akan dibahas khusus mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Blalock mengatakan bahwa penelitian ilmiah terdiri atas usaha memperoleh 

informasi melalui pengamatan empiris yang digunakan untuk pengembangan secara 

sistematis. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, dengan objek penelitian 

adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

 

Jenis dan Sumber data 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah responden dengan 

menggunakan wawancara dan dibantu dengan daftar pertanyaan. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah diterbitkan oleh instansi yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber langsung dari Dinas 

Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku 

Tengah. 

Metode Analisis 
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Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan mengumpulkan fakta-fakta dan 

gejala-gejala yang ada. Untuk itu data dikumpulkan dari berbagai instansi terkait yang 

berhubungan dengan penelitian ini baik data primer maupun data sekunder. 

 

Teknik Analisis 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

yang terdiri dari: 

1. Analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang menguraikan kontribusi dan potensi 

retribusi yang dapat dikembangkan sehingga menjadi optimal dalam peningkatan 

PAD di Kabupaten Maluku Tengah serta Analisis SWOT, Analisis SWOT 

merupakan cara sistematik untuk mengindentifikasi faktor-faktor strategi yang 

menggambarkan kecocokan yang paling baik, analisis ini didasarkan pada asumsi 

bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

2. Analisis Kuantitaif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk melihat seberapa 

besar kontribusi dan potensi retribusi dalam optimalisasi PAD di kabupaten Maluku 

Tengah dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Pertumbuhan retribusi dan 

Analisis Tingkat Kontribusi dan potensi retribusi yang didasari oleh criteria-kriteria 

tertentu (Tarjo, 2010).   

sebagai berikut: 

a).  Potensi (+) dan kontribusi (+),  yang menunjukkan suatu kegiatan yang sangat 

dominan baik dari potensi maupun dari kontribusi, disebut Prima. 

b).  Potensi (+) dan kontribusi (-),  yang menunjukkan suatu kegiatan yang 

potensinya dominan tetapi kontribusinya kecil, disebut Berkembang.  

 Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan 

yang dominan;  

c).  Potensi (-) dan kontribusi (+),  yang menunjukkan suatu kegiatan yang 

potensinya kecil tetapi kontribusinya besar, disebut Potensial. 

 Kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami 

penurunan;  

d).  Potensi (-) dan kontribusi (-,),  yang menunjukkan suatu kegiatan yang tidak 

potensial baik dari kriteria potensi maupun kriteria kontribusi, disebut 

Terbelakang.  

 

Defenisi Operasional 

Dari uraian-uraian terdahulu, maka dapat diidentifikasikan beberapa variabel 

penelitian, antara lain: 

1. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.  

3. Sektor-sektor potensial, adalah sector-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan 

dibandingkan sector-sektor ekonomi lainnya dan dapat dikembangkan dari tahun ke 

tahun. 

4. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang 

signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah 

penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh 

banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. 

Untuk mengukur Kontribusi dan Potensi Retribusi PAD di kabupaten Maluku 

Tengah, maka perlu untuk diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Maluku Tengah 

diperoleh melalui PAD, Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan  daerah yang sah 

yang akan di tampilkan pada table berikut ini: 

Tabel 2 

Realisasi Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah 

Tahun 2007-2011 

No Uraian 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. PAD 14.840.797.795 15.944.184.238 14.674.577.314 12.918.800.626 11.123.580.526 

2. Dana Perimbangan 598.036.810.967 571.838.581.765 542.987.570.605 571.838.581.765 654.969.719.728 

3. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 

8.634.543.469 38.749.880.099 69.880.001.000 73.540.974.641 129.806.791.202 

Total 621.512.152.231 626.532.646.102 627.542.148.919 658.298.357.032 795.900.091.456 

Sumber Data: Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

 

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tengah tergambar dengan jelas 

mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2007 sebesar  Rp. 

621.512.152.231, dan melonjak sebesar Rp. 795.900.091.456. 

Matrix Klasifikasi: 

 
+ (positif) - (mines) 

+ (positif) Prima Berkembang 

-  (mines) Potensial Terbelakang 

 

Kontribusi 

Potensi 
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Analisis Potensi dan Kriteria Retribusi  

Dengan gambaran potensi dan kontribusi tersebut di atas dan berdasarkan hasil 

perhitungan potensi yang dikalkulasikan ke dalam persentase (%), maka hasil yang di 

dapatkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Potensi Masing-Masing Sektor 

NO. SEKTOR 

TAHUN 

200

7 
2008 2009 2010 2011 

1  Retribusi pelayanan  kesehatan   -79.59 -5,91 -9,46 0,34 

2  RSU Masohi   -9,84 26,16 15,16 4,51 

3  RSU Saparua   79,51 -17,04 14,28 -20,54 

4  Dinas PU   19,49 78,62 50,23 -46,43 

5  Dinas Perhubungan   11,82 18,87 13,29 -4,28 

6  Ktr Pengendalian LH  -53,58 -82,59 210,39 5,41 

7  BKKBD dan Capil   14,43 5,38 -15,14 3,98 

8  Dinas Pendapatan Daerah   35,04 337,70 -46,23 14,33 

9  Dinas Pertanian & Peternakan   0,08 -6,09 317,60 -68,48 

10  Dinas Kehutanan & Perkebunan   28,60 -40,12 86,52 -14,83 

11  Dinas Kebudayaan & Pariwisata  14,22 -11,03 14,84 -11,38 

12  Dinas Kelautan & Perikanan  -21,76 7,83 1,60 213,46 

13  Dinas Perindag  -22,58 53,72 0,29 50,33 

14  Dinas Pertambangan & Energi   87,34 - - -32,13 

15  Badan Infokom dan PDE   -50,96 - - - 

Sumber Data: Hasil Penelitian, Diolah kembali, 2013 

 

Berdasarkan table 3, Potensi Masing-masing sector dan kriteria yang ada, maka 

dapat disimpulkan sector-sektor atau dinas-dinas yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan dikemudian hari guna mengoptimalkan PAD kabupaten Maluku tengah. 

 

Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengindentifikasi faktor-faktor 

strategi yang menggambarkan kecocokan yang paling baik, analisis ini didasarkan pada 

asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana 
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ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil 

dalam peningkatan PAD Kabupaten Maluku Tengah melalui sumbangan Kontribusi dan 

Potensi Retribusi. 

Hasil perhitungan skor dalam analisis  SWOT selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 5 

Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan 

No. Bidang 

Skor 

Kekuatan Kelemahan 

1  Organisai 0,56 0,39 

2  Sumber Daya manusia 0,66 0,63 

3  Sarana da Pra sarana 0,64 0,32 

4  Kebijaksanaan 0,315 0,27 

5  Pengawasan 0,255 0,255 

 Jumlah 2,43 1,86 

 Sumber  Data: Data diolah kembali.  

Tabel 6 

Hasil Analisis Peluang dan Ancaman 

No. Bidang 

Skor 

Peluang Ancaman 

1  - Kecendurangan politik,sosial,tehnologi 

- Partisipasi masyarakat/pelanggan 

- Tersedianya kapasitas 

- Akses transportasi 

- Perkembangan ekonomi 

0,12 

0,6 

0.15 

0,03 

0,12 

 

2  - Kehilangan pendapatan 

- Kesadaran terhadap kewajiban retribusi 

- Terbatasnya kapasitas 

- Kebakaran dan premanisme 

- Krisis ekonomi 

 0,015 

0,045 

0,16 

0,04 

0,12 

 Jumlah 1,02 0,38 

Sumber Data: Data diolah kembali.  

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa kekuatan memperoleh skor 2,43 lebih 

besar dari kelemahan yaitu sebesar 1,86 dan skor berpeluang memperoleh nilai skor 1,02 

lebih besar dari ancaman yaitu sebesar 0,38. Berdasarkan dari skor masing-masing 

kekuatan, kelemahan, perluang dan ancaman  dapat digambarkan dengan koordinat sumbu 

x dan y yang menunjukan kinerja pungutan retribusi pasar dalam hal ini  Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah  

Terlihat bahwa kinerja pungutan retribusi berada di posisi pada kwadran I 

(Strategi bertumbuh) yang ditunjukan dengan koordinat (0,57; 0,64) artinya bahwa 
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lingkungan eksternal  atau peluang  yang di miliki lebih besar dari pada internal atau 

kekuatan  dan berada pada pertumbuhan yang stabil.  

Strategi yang digunakan adalah  strategi S/O yaitu menciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang seperti yang terlihat dalam gambar 

berikut ini.   

  

 

 

 

 

 

 

II. Strategi Stabil                          Peluang               I. Strategi Bertumbuh 

                                   

 Bertahan Bertumbuh   

Agresif                 Stabil 

   

     Bertahan Bertumbuh      

 Selektif  Pesat 

Kelemahan                       

Kekuatan 

Memulai Strategi 

Ulang                      Konglomera 

 

      Ceruk                Deversifikasi 

 Konsentrik 

 

 

 III. Strategi Bertahan Hidup   Ancaman           IV. Strategi Diversifikasi 

 

Gambar 1 

     Diagram Analisis SWOT 

 

Untuk mengetahui strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang (S/O) di antaranya adalah bekerja penuh pengabdian dan bermoral, fasilitas 

penunjang dan data yang akurat, penyesuaian tarif sesuai dengan peraturan daerah, 

membuat perencanaan dan pengawasan serta pembangunan /perluasan sarana dan prasana, 

tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. 
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Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Dalam Mengoptimalkan PAD Di 

Kabupaten Maluku Tengah. 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, 

maka pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali 

sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat 

dalam sistem Pemerintahan Daerah. 

Penyediaan sumber keuangan harus sebanding dengan banyaknya kegiatan 

pelayanan pemerintahan di daerah. Sidik (2000:1), besar kecilnya jumlah dana yang 

diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk  serta hal-hal lainnya yang sangat 

mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Dengan kata lain makin besar wilayah 

suatu daerah, jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan masyarakatnya, maka 

semakin besar pula dana-dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan 

dalam penyediaan barang publik.  Berdasarkan uraian di atas, maka dalam merumuskan 

arah dan kebijaksanaan ekonomi serta keuangan daerah harus dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang apa saja yang hendak dicapai dan dengan cara serta kebijaksanaan apa 

yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat.  

Masohi merupakan ibukota kabupaten Maluku tengah, yang sekaligus merupakan 

daerah yang memiliki pusat pertumbuhan ekonomi serta memberikan “daya tarik” atau 

magnet  bagi daerah sekitar sehingga masohi dari tahun ke tahun dituntut untuk dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk pembangunan di berbagai 

sector. 

Salah satu sumber pendapatan kabupaten Maluku tengah, adalah retribusi. Keadaan 

ini memberikan jaminan terhadap pembambangunan kabpaten Maluku tengah kedepan. 

Kontribusi dan potensi retribusi dalam mengoptimalkan PAD kabupaten Maluku tengah 

dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, memberikan gambaran sekaligus pernyataan 

bahwa terdapat sector-sektor yang memiliki potensi signifikan terhadap PAD kabupaten 

Maluku tengah tetapi juga terdapat sector-sektor yang berkembang dalam perannya sebagai 

penyumbang retribusi. 

Rata-rata target kontribusi retribusi terhadap PAD kabupaten Maluku tengah dari 

tahun 2007-2011 adalah sebesar Rp. 3.966.642.000, sedangkan rata-rata realisasi retribusi 

tahun 2007-2011 adalah sebesar Rp. 3.039.126.472. jika dibandingkan maka, target 

memiliki jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi retribusi. Hal ini 

menggambarkan bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 927.515.528, dengan selisih yang 

begitu besar seharusnya target retribusi dapat ditentukan berdasarkan perbandingan antara 

target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga selisih tidak terlalu besar. 

Potensi dan kontribusi retribusi kabupaten Maluku Tengah yang tergambar lewat 

perhitungan maupun analisis SWOT memberikan gambaran bahwa terdapat dinas-dinas 

yang secara nyata telah optimal/maksiumal dalam menggali potensi-potensi retribusi 
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sehingga pelu dipikirkan atao pelu untuk diteliti lebih lanjut untuk melihat sumber-sumber 

retribusi baru yang sebagai “darah segar” dalam peningkatan PAD Kabupaten Maluku 

Tengah. 

Sedangkan bagi dinas-dinas yang diklasifikasikan sebagai dinas yang memiliki 

potensi dan kontribusi retribusi yang berkriteria potensial, perlu untuk terus didorong dan 

dikembangkan secara maksimal, karna sktor-sektor ini memiliki kesempatan yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang dikatagorikan sebagai Sector Prima. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalag dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi 

retribusi, disamping cara-cara ilmiah yang sesuai dengan karaktaeristik kabupatan Maluku 

Tengah sendiri. 

Dengan demikian maka, pemerintah kabupaten Maluku tengah perlu untuk 

memberikan pelatihan-pelatihan tentang kontribusi maupun penelitian-penelitian agar 

nantinya terdapat sumber-sumber retribusi baru yang dapat digunakan sebagai sumber 

pendapatan baru kabupaten Maluku tengah. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Setiap sector yang ada di kabupaten Maluku tengah memberikan sumbangan retribusi 

terhadap PAD pada tahun 2007, 2008 dan 2009 sebagian besar memberikan kontribusi 

yang besar dan signifikan tetapi tahun-tahun selanjutnya justru memiliki kecenderungan 

menurun. 

2. Sumbangan retribusi terbesar terhadap PAD kabupaten Maluku tengah diberikan oleh 

diberikan oleh sector Dinas pertambangan dan energy, kedua oleh Dinas pendapatan 

dan dinas perindag.  Sedangkan sector-sektor yang memberikan sumbangan retribusi 

terkecil adalah sector Dinas Pertanian dan Peternakan, kedua RSU Saparua dan terakhir 

adalah Sektor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 

3. Kontribusi dan Potensi retribusi kabupaten Maluku tengah, dibagi ke dalam 2 bagian 

besar yaitu sector yang dikategorikan Prima dan Potensial, antara lain: untuk Kategori 

Potensial, sector Retribusi Pelayanan Kesehatan, RSU Saparua, Dinas PU, Dinas 

Perhubungan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Badan Infokom Dan PDE. Sedangkan sector 

yang masuk Ketegori Prima, adalah RSU Masohi, Kantor Pengendalian Lingkungan 

Hidup, BKKBD Dan Capil, Dinas Pendapatan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas 

Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertambangan Dan Energy. 

 

Saran 

1. Pemerintah kabupaten Maluku tengah dapat mencari sumber-sumber retribusi baru guna 

peningkatan PAD. 

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi perlu dilakukan dalam mengoptimalkan PAD 

Kabupaten Maluku Tengah. 
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3. Guna mempersempit “jurang” antara target dan realisasi yang terlalui besar, perlu 

memperhatikan faktor – faktor berpengaruh terhadap capaian antara target dan realisasi 

tahun-tahun sebelumnya. 
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ABSTRAK 

 
Target dari pelaksanaan IbM usaha kerupuk wedhi ini adalah peningkatan kemampuan  

proses produksi kerupuk wedhi dengan proses penggorengan yang menggunakan teknologi 

dalam aspek produksi dan aspek manajemen yang meliputi aspek keuangan. Sehingga dengan  

IbM ini para Mitra industri rumah tangga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola 

pembuatan kerupuk wedhi yang lebih efektif dan efisien baik dalam aspek produksi maupun 

aspek keuangan. Kerupuk wedhi merupakan salah satu dari banyak industri kecil yang 

berkembang di kabupan Demak.  

 Lokasi mitra kegiatan IbM ini  terletak di RW 2 Kelurahan Brambang Kecamatan 

Karangawen Kabupaten Demak. Mitra tersebut adalah Kusmiyati dan Ngasiran. Metode yang 

digunakan dalam kegiatan ini antara lain pendampingan, demonstrasi dan pelatihan. Adapun 

aspek yang yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini yaitu aspek produksi dan aspek keuangan. 

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 8 bulan.  

Luaran dari pelaksanaan IbM keupuk Wedhi dalam aspek keuangan, mitra mampu 

mengelola keuangan dengan menyusun perencanaan keuangan dan menyusun pembukuan 

sederhana. Untuk aspek produksi, mitra mampu menghasilkan kerupuk wedhi dengan 

menggunakan teknologi penggorengan sehingga menghasilkan kerupuk wedhi yang enak, gurih 

dan sehat. Serta mampu menyusun  layout tempat produksi yang tepat sehingga udara dalam 

ruangan produksi menjadi sehat. Dengan luaran tersebut diharapkan kedua mitra dalam 

program IbM ini dapat lebih berkembang mengikuti era globalisasi. 

Kata Kunci : proses produksi, aspek produksi, aspek keuangan, teknologi 

 

ABSTRACT 

 
Target of implementation efforts IbM wedhi crackers are upgrading cracker production 

process wedhi the frying process using technology in the aspect of production and management 

aspects which covers the financial aspects. So with this IbM Partners household industries can 

improve the ability to manage the manufacturing of crackers wedhi more effective and efficient 

both in terms of production and financial aspects. Crackers wedhi is one of many small 

industries that thrive in kabupan Demak. 

 Partner locations IbM activity is located in RW 2 Village Brambang Karangawen 

District of Demak district. These partners are Kusmiyati and Ngasiran. The method used in this 

research included mentoring, demonstrations and training. The aspects that were targeted in 

this activity are the production aspects and financial aspects. Implementation of this activity 

lasted for 8 months. 

Outcomes of implementation IbM keupuk Wedhi in the financial aspect, partners were 

able to manage their finances and develop financial planning simple bookkeeping. For the 

production aspect, partners are able to produce crackers wedhi using frying technology to 

produce crackers wedhi tasty, savory and healthy. And be able to draw up a precise production 

layout so that the indoor air to be healthy production. With the expected outcomes of the two 

partners in this IbM program can be developed following the era of globalization. 

 

Key word : Process production, product aspect, financial aspect, tehnology 
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PENDAHULUAN 

Analisis Situasi 

Sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan 

Undang-undang No.32 Tahun 2004, mengenai sumber-sumber pendapatan daerah. Industri 

kecil (home industri) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Kabupaten Demak memiliki beragam industri kecil atau rumah tangga yang 

berpotensi untuk berkembang dan menjadi produk andalah di kabupaten Demak, antara 

lain industri tempe, industri krupuk, industri roti, dan industri jipang/rengginang  

Salah satu produk dari industri rumah tangga krupuk adalah krupuk wedhi yang 

berada diwilayah desa Brambang kecamatan Karangawen. Kecamatan Karangawen sendiri 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak yang mengalamiUrban 

Sprawl paling menonjol. Kecamatan Karangawen dilalui jalur regional yang 

menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Grobogan. Kecamatan Karangawen 

dengan luas wilayah 66,95 km
2
. Secara administratif kecamatan Karangawen terdiri dari 

12 desa, 58 dusun serta 144 RW dan 593 RT. Seluruh kecamatan Karangawen termasuk 

kepada klasifikasi desa swasembada. Batas-batas administrasi Kecamatan Karangawen 

yaitu: sebelah utara : kecamatan Guntur; Sebelah timur  kecamatan Tegowanu, Kabupaten 

Grobogan; Sebelah selatan : Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang; Sebelah barat : 

Kecamatan Mranggen. 

Kecamatan karangawen  termasuk dalam daerah agraris di kabupaten demak 

dengan luas lahan sawah sebesar 967,00 ha. Perekonomian di kecamatan Karangawen 

berasal dari hasil pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung dengan 

adanya pabrik-pabrik pengolahan tembakau menjadi rokok dan perdagangan yang terpusat 

di Pasar Karangawen, yang terletak di Kelurahan Brambang. 

Bagi sebagian besar orang mungkin akan merasa aneh ketika mendengar kata 

krupuk wedhi, karena jika diterjemahkan berarti wedhi yang dalam bahasa jawa adalah 

pasir. Nama wedhi (pasir) pada krupuk tersebut karena dalam proses pembuatan kerupuk 

bahan penggorengganya bukan menggunakan minyak sebagaimana umumnya proses 

menggoreng tetapi menggunakan media pasir. Sehingga baik rasa, warna dan aromanya 

pasti berbeda dengan kerupuk pada umumnya. Kerupuk wedhi diproduksi atau dikelola 

oleh industri rumah tangga, diantaranya berada didesa Brambang.  

Menurut sejarah ndustri rumah tangga  ini dikelola secara turun temurun yang 

sudah ada sejak tahun 1970 yang justru banyak dijalankan oleh kaum perempuan. 

Kemudian, kerupuk khas ini diberi nama krupuk wedhi dan ada pula yang enyebutnya 
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krupuk tayamum. Pada awalnya krupuk wedhi hanya berfungsi sebagai alat barter para 

pemulung untuk membeli barang rongsokan itu, tetapi sekarang ini krupuk wedhi mulai 

diperjualbelikan. Kerupuk wedhi sendiri memiliki rasa yang khas, selain itu juga bagi 

penikmat kerupuk yang memiliki kolestrol tinggi juga dapat menikmati krupuk tersebut 

tanpa rasa takut. 

Kawasan industri rumah tangga yang mengelola atau memproduksi kerupuk wedhi 

adalah desa Brambang kecamatan Karangawen. Desa Brambang sendiri merupakan sentra 

perdagangan dengan adanya pasar Karangawen. Industri rumah tangga tersebut dikelola 

oleh keluarga. Terdapat dua industri rumah tangga kerupuk wedhi yang akan menjadi mitra 

dalam program IbM, antara lain: 

1. Nama     : Kusmiyati. 

Usia    : 33 Tahun 

Alamat  : Desa Brambang Kenongo RT:05/RW:02 Kecamatan 

Karangawen  KabupatenDemak. 

Lama Usaha   : 43 tahun 

Rata-rata Volume Produksi : 15 kg perhari 

Pemasaran    : Pasar karangawen. 

Pendidikan terakhir  : SMP 

2. Nama     : Ngasiran 

Usia    : 28 Tahun 

Alamat  : Desa Brambang Kenongo RT: 05/RW:02 

Kecamatan  

                                                   Karangawen Kabupaten Demak. 

Lama usaha   :  44 Tahun 

Rata-rata Volume Produksi : 15 kg/hari 

Pendidikan terakhir  : SMA 

Usaha industri rumah tangga tersebut telah dilakukan secara turun temurun oleh Ibu 

Kusmiyati dan Bapak Ngasiran. Lokasi kedua industri rumah tangga tersebut terletak 

dalam satu Rukun Tetangga(RT) yaitu 05 serta satu Rukun Warga (RW) yaitu di RW 2 

Kelurahan Brambang Kecamatan Karangawen Demak. 
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Permasalahan Mitra 

Hasil observasi baik melalui wawancara maupun pengamatan terhadap kedua mitra 

produsen kerupuk wedhi tersebut, diidentifikasi permasalahan-permasalahan. Dari banyak 

permasalahan yang telah diidentifikasi  kemudian diprioritas, sesuai dengan hasil 

kesepakatan bersama antara pengusul IbM dan Mitra. Permasalahan tersebut antara lain: 

1. Permasalahan pertama adalah proses produksi yaitu belum adanya metode produksi 

dengan pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang proses produksi. Seluruh proses 

produksi masih dilakukan secara tradisional. Dari hasil pengamatan proses produksi 

dimulai dari pengolahan bahan baku, penjemuran yang masih menggunakan tenaga 

matahari, serta proses penggorengan yang masih menggunakan kayu. 

2. Permasalahan kedua terkait layout atau tata kelola tempat produksi yaitu  penataan 

layout produksi masih belum tepat dan  proses penggorengan  masih menggunakan 

kayu, yang mengakibatkan sirkulasi udara di tempat produksi menjadi pengap dan  

tidak sehat.  

3. Permasalahan yang ketiga adalah pembukuan. Para mitra belum memiliki 

pengetahuan mengenai pembukuan sederhana untuk mengatur keuangan usaha, 

serta manfaatnya. Hasil pengamatan dan wawancara mereka masih 

mencampuradukan uang rumah tangga dengan usaha.  Hal tersebut berakibat mitra 

tidak mengetahui berapa pendapatan serta laba usaha yang mereka peroleh.   

 

Target Dan Luaran 

 Target dari pelaksanaan IbM usaha kerupuk wedhi ini adalah peningkatan 

kemampuan  proses produksi kerupuk wedhi dengan proses penggorengan yang 

menggunakan teknologi dalam aspek produksi dan aspek manajemen yang meliputi 

aspek keuangan. Sehingga dengan  IbM ini para Mitra industri rumah tangga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam mengelola pembuatan kerupuk wedhi yang lebih 

efektif dan efisien baik dalam aspek produksi maupun aspek keuangan. Luaran dari 

pelaksanaan IbM Kupuk Wedhi antara lain: 

1. Aspek keuangan, mitra mampu mengelola keuangan dengan menyusun 

perencanaan keuangan dan menyusun pembukuan sederhana sehingga dapat 

diketahui berapa biaya dan laba usaha serta pengeluaran untuk  rumah tangga. 

2. Aspek produksi, mitra mampu menghasilkan kerupuk wedhi dengan menggunakan 

teknologi penggorengan sehingga menghasilkan kerupuk wedhi yang enak, gurih 

dan sehat. Dengan menggunakan teknologi, proses produksi menjadi lebih efektif 
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dan efisien. Serta mampu menyusun  layout tempat produksi yang tepat sehingga 

udara dalam ruangan produksi menjadi sehat.  

 

METODE PELAKSANAAN 

 Solusi yang Ditawarkan  

Persoalan yang dihadapi oleh pengusaha krupuk wedhi yaitu aspek produksi dan  

aspek keuangan. Lebih lanjut tim IbM akan membantu memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra. Untuk aspek produksi menggunakan metode demonstrasi atau 

praktek dan pendampingan kepada mitra yaitu memproduksi krupuk wedhi dengan 

penggorengan yang menggunakan teknologi, sedangkan untuk aspek keuangan 

menggunakan metode pelatihan. 

 

Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dala kegiatan IbM adalah: 

1. Pendampingan (aspek produksi) 

Pada kegiatan ini dilakukan brinstorming tentang pengelolaan sistem produksi yang 

tepat sehingga semua kegiatan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi 

(penggorengan), dan penataan layout produksi dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien.  

2. Demonstrasi dan Praktek 

Pada kegiatan ini akan didemonstrasikan dan dipraktekan pada mitra tentang 

penggunaan teknologi dalam proses produksi (penggorengan) kerupuk wedhi.  

3. Pelatihan (aspek keuangan) 

Metode pelatihan ini dilakukan dengan melatih para mitra bagaimana cara menyusun 

pembukuan sederhana untuk sebuah usaha kecil yang terpisah dengan pembukuan 

untuk rumah tangga. Kegiatan ini akan mengajarkan  mitra tentang model pembukuan 

sederhana. Mengingat latar belakang pendidikan mitra maka yang akan disampaikan 

dengan tujuan mitra dapat memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan 

rumah tangga (keluarga), serta penghitungan secara sederhana tentang harga pokok 

produksi, dan perhitungan laba/rugi usaha. 

A. Aspek Produksi  

1. Proses Penggorengan kerupuk pasir dengan Mesin Penggorengan yang 

menggunakan teknologi.  Spesifikasi : Panjang Total 210cm, Lebar Total 120 

cm, Tinggi Total 130 cm, Bahan Pelat Besi 2 mm, Kebutuhan Tenaga 
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Operasional menyesuaikan dan mesin Penggerak adalah Motor Dinamo Gear 

Box 

Kegunaan  dan Kelebihan 

- Untuk menggoreng kerupuk pasir/ kerupuk bakar. 

- Tidak membutuhkan banyak orang untuk mengoprasikan. 

2. Penentuan Layout (Tata Letak) 

Tata letak  adalah tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dikenal 

dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap tempat 

operasional usaha, bentuk dapur, dan lainnya yang berkaitan dengan hal 

tersebut. Kemudian, layout ruangan berserta isinya mesin penggorengan, 

peralatan dan sebngainya. Penetuan layout juga perlu dilakukan secara cermat 

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keamanan, kenyamanan, 

keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas dan pertimbangan lainnya. 

Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan sebangai berikut : 

1. Ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan memadai. Artinya suatu 

ruangan didesian sedemikian rupa sehinga tidak terkesan sumpek. Kemudian, 

layout juga harus memudahkan untuk melakukan pemeliharaan ruangan atau 

gedung. 

2. Pemakaian ruangan menjadi efisien. Artinya pemakaian ruangan harus 

dilakukan secara optimal, jangan sampai ada ruangan yang menganggur atau 

tidak terpakai karena hal ini akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. 

3. Aliran material menjadi lancar, artinya jika layout dibuat secara benar 

sehingga produksi menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. 

4. Layout yang tepat memberikan keindahan, kenyamanan, kesehatan dan 

keselamatan kerja yang lebih baik sehingga memberikan motivasi yang tinggi 

kepada karyawan. Disamping itu, pelanggan atau konsumen pun betah 

berbelanja atau berurusan dengan pengelola. 

B. Aspek Keuangan 

Pada aspek keuangan kelompok sasaran melakukan pelatihan tentang penyusunan 

rencana keuangan dan praktek manajemen keuangan yang kemudian didiskusikan 

bersama dan mendapat masukan dari tim IbM Universitas Semarang. Perencanaan 

keuangan terdiri dari perencanaan cash flow, pembuatan buku harian serta 

pembuatan laporan harga pokok produksi.  
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 Merencanakan Cash Flow  

Merencanakan alur keuangan (cash flow) merupakan aspek penting dalam 

menjalankan usaha untuk menjaga stabilitas usaha. Pada perencanaan alur 

keuangan ini dirinci mengenai berapa jumlah uang yang masuk serta berapa 

jumlah uang yang keluar, sehingga kondisi setiap hari dapat dipantau berapa 

perkembangan uang kas yang dimiliki oleh suatu usaha (Noersasongko, dkk, 

2007)  

 Membuat buku harian  

Seluruh kegiatan harian perusahaan yang mempengaruhi kekayaan perusahaan 

seperti pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran harus dicatat terus 

menerus secara kronologis setiap kegiatan tersebut dilakukan. Buku harian ini 

menyebutkan tanggal kejadian, keterangan dan jumlahnya yang dicatat 

berasarkan bukti-bukti fisik, kuitansi dan faktur (Wibowo, 2008).  

 Membuat Laporan Harga Pokok Produksi 

Produksi secara teknis adalah suatu proses pendayagunaan sumber-sumber 

yang tersedia dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih dari segala 

pengorbanan yang telah diberikan. Menurut Kartasapoetra (1988), produksi 

secara ekonomi adalah proses pendayagunaan segala sumber yang tersedia 

untuk mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, sehingga 

merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan. Produksi berlangsung 

dengan jalan mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Masukan 

merupakan pengorbanan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk melakukan 

kegiatan produksi. Setiap pengusaha harus dapat menghitung biaya produksi 

agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Biaya produksi 

adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk 

memproduksi suatu barang. Secara umum unsur biaya tersebut dapat dibagi 

atas tiga komponen biaya, yaitu Komponen biaya bahan, meliputi semua bahan 

yang berkaitan langsung dengan produksi, Komponen biaya gaji/upah tenaga 

kerja dan Komponen biaya overhead pabrik. 

 Laporan harga pokok produksi diperlukan agar pelaku usaha dapat 

mengetahui berapa harga pokok produksi suatu produk yang dihasilkannya 

sehingga dapat menentukan berapa harga jual dari produk tersebut.  
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Prosedur Kerja 

Prosedur kerja yang akan dilakukan dalam  pelaksanaan IbM usaha kerupuk wedhi di Desa 

Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi Potensi Daerah 

 Melakukan survey lapangan di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, 

Kabupaten Demak  

 Menggali potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Brambang, Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak  

 Mencatat potensi daerah yang dimiliki oleh Desa Brambang, Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak  

 Pengarsipan hasil survey lapangan yang telah dilakukan  

2. Mengidentifikasi Masalah Dilapangan dan Mitra IbM 

 Melakukan survey lapangan di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, 

Kabupaten Demak  

 Mencatat penemuan masalah dan kendala yang di hadapi oleh para 

pengrajin usaha kerupuk Wedhi di Desa Brambang, Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak  

 Mencari dan meminta kesediaan 2 orang pengrajin usaha kerupuk wedhi untuk 

dijadikan mitra bagi solusi yang ditawarkan oleh Tim IbM  

 Pengarsipan hasil survey lapangan yang telah dilakukan 

3. Pembentukan tim IbM (dosen dan mahasiswa) sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra. 

 Pembentukan Tim IbM untuk memberikan solusi bagi permasalahan dan 

kendala yang ditemukan di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, 

Kabupaten Demak  

 Tim IbM terdiri dari gabungan dari beberapa displin ilmu yang dipadukan 

untuk memberikan solusi bagi permasalahan dan kendala yang ditemukan  

 Pengarsipan data Tim IbM yang terbentuk  

4. Pembuatan proposal IbM. 

 Pembuatan proposal bagi solusi yang ditawarkan oleh Tim IbM untuk 

mengatasi permasalahan dan kendala di Desa Brambang, Kecamatan 

Karangawen, Kabupaten Demak  

 Pengarsipan pengajuan proposal IbM  
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5. Pembuatan materi  dan Mempersiapan peralatan dan tenologi untuk kegiatan IbM. 

 Pencarian materi yang sesuai dengan permasalahan, target dan luaran  

 Penyusunan materi 

 Mencari peralatan  dan teknologi yang sesuai dengan permasalahan target 

6. Pelaksanaan kegiatan IbM. 

 Melakukan demonstrasi dan praktek penggunaan teknologi dalam proses 

produksi penggorengan kerupuk wedhi 

 Memberikan Pelatihan dan pendampingan bagaimana merencanakan 

keuangan untuk usaha yaitu menyusun keuangan usaha secara sederhana 

dan memisahkan keuangan untuk usaha dan rumah tangga, sehingga dapat 

diketahui berapa biaya yang dikeluarkan dan laba usaha yang diperoleh. 

 Diskusi serta tanya jawab dengan peserta demontrasi atau praktek dan 

pelatihan  

 Pendampingan dan pelatihan dilakukan selama 2 kali pertemuan dalam satu 

minggu. 

 Satu kali pertemuan diadakan selama 1,5 jam - 2 jam  

7. Evaluasi pelaksanaan kegiatan IbM. 

 Para Peserta dibagi dalam kelompok – kelompok kecil  

 Kelompok – kelompok kecil ini mempraktekan sendiri  proses 

penggorengan dengan bantuan teknologi dan pembuatan buku kas serta 

laporan harga pokok produksi  

 Melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses produksi kerupuk 

wedhi.  

8. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan IbM 

 Pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan, demonstrasi/praktek dan 

pelatihan di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak  

 Pengarsipan Laporan Hasil Pelaksanaan IbM  

9. Publikasi kegiatan IbM  

 

Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan pada pengabdian IbM ini adalah sebagai berikut: 

a. Survei lapangan permasalahan mitra 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

272 
 

b. Survei lapangan potensi yang ada dari wilayah mitra yang bisa digunakan 

pemecahan masalah  

c. Menyiapkan tempat untuk demonstrasi/praktek dan pelatihan 

d. Pendampingan pengelolaan sistem produksi yang tepat mulai dari pemilihan 

bahan baku, proses produksi (penggorengan), dan penataan layout produksi 

e. Aspek produksi: praktek cara menggunakan mesin penggorengan kerupuk 

wedhi dengan teknologi dan penataan layout tempat produksi 

f. Aspek keuangan : pelatihan pembukuan sederhana untuk usaha dan rumah 

tangga 

g. Evaluasi kinerja mesin penggorengan kerupuk wedhi 

h. Evaluasi kinerja aspek produksi 

i. Evaluasi kinerja aspek keuangan 

j. Visitasi Tim DIKTI 

k. Pembuatan Laporan 

l. Publikasi. 

 

Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program 

Partisipasi mitra dalam kegiatan Ibm ini adalah menyediakan seluruh bahan baku 

pembuatan kerupuk wedhi yang akan digunakan. Mitra juga menyediakan tempat 

untuk seluruh kegiatan penyuluhan maupun praktek pelatihan  

Mitra juga berperan aktif dalam praktek proses penggorengan kerupuk wedi dengan 

mesin penggorengan yang menggunakan teknologi, praktek perencanaan di bidang 

keuangan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Dari hasil praktek tersebut 

kemudian diberi masukan dengan tim dosen, dan didampingi sampai dengan mitra 

tersebut menguasai bagaimana proses penggorengan kerupuk wedhi, perhitungan 

keuangan dan teknik penataan layout tempat produksi yang tepat dan sehat. 

 

Luaran yang Dihasilkan 

Luaran yang akan dihasilkan setelah kegiatan IbM dilakukan adalah mitra 

menguasai metode proses produksi penggorengan dengan menggunakan teknologi 

sehingga menghasilkan kerupuk wedhi yang lebih efisien dalam berproduksi, hasil 

produk yang lebih berkualitas dan bersaing serta dapat melakukan cara menyusun 

layout tempat produksi yang sehat. 
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Untuk aspek pengelolaan keuangan, mitra mampu merencanakan keuangannya 

dan mampu membuat pembukuan sederhana untuk usaha sehingga usahanya bisa 

lebih berkembang dari segi pengaturan uang maupun penentuan harga.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rencana program pelaksanaan pengabdian masyarakat IbM Usaha Kerupuk Wedhi 

Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak seperti termuat dalam 

proposal, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari kegiatan survei 

identifikasi masalah mitra, perumusan permasalahan, survei lapangan potensi yang ada 

sehingga bisa digunakan untuk memecahnkan masalah, menyiapkan tempat 

demonstrasi/praktek dan pelatihan, pendampingan, praktek pelaksanaan program, evaluasi 

kegiatan dan pelaporan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian IbM Usaha Kerupuk 

Wedhi Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dilaksanakan dari 

bulan Mei sampai pada bulan November 2016 yang telah dilaksanakan. Awal kegiatan 

yang dilakukan adalah melakukan pemilihan dan desain alat penggorengan dengan 

teknologi serta membuat pelatihan  dan praktek penggunakaan alat penggorengan dengan 

menggunakan teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pelatihan cara 

pembuatan pembukuan  keuangan sederhana kepada pengerajin kerupuk wedhi, 

selanjutnya memberikan pelatihan proses produksi kerupuk yang sehat. 

Tahap awal untuk pelaksanaan program IbM yaitu melakukan koordinasi ke Ketua 

RT 05 RW 02 mengenai ijin untuk melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut dan juga 

berkoordinasi dengan pengerajin tentang sarana prasarana serta bahan-bahan yang 

digunakan untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan proses penggorengan kerupuk 

wedhi dengan menggunakan teknologi. Kegiatan mendisain alat dan praktek penggorengan 

dengan teknologi  mulai dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai dengan bulan November 

2016 yang juga disi dengan memberikan sosialisasi penataan tempat produksi yang sehat 

dan proses penggorengan kerupuk wedhi yang sehat.Kegiatan pelatihan penyusunan 

keuangan sederhana dan pelatihan proses penggorengan kerupuk wedhi dengan 

menggunakan teknologi dilaksanakan bersama antara tim pengusul dengan para pengerajin 

kerupuk wedhi yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok 

pengerajin kerupuk wedhi. Kegiatan ini melibatkan peran serta aktif peserta program 

pengabdian kepada masyarakat untuk membuat skala prioritas program yang dilaksanakan. 
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Kegiatan ini berjalan dengan sangat baik berkat peranan aktif tim pelaksana dan peserta 

yang menjadi mitra program IbM.  

Program selanjutnya adalah mempersiapkan instruktur yang menguasai bidang-

bidang yang akan dilatihkan kepada para peserta. Persiapan instruktur dilaksanakan pada 

awal kegiatan untuk mematangkan kembali program – program yang akan dilaksanakan 

kepada mitra, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan instruktur 

ini meliputi: pembuatan materi pelatihan secara terstruktur, baik dalam bentuk bahan cetak 

mapun media powerpoint, mempersiapkan materi pelatihan untuk pelatihan dan 

pendampingan penyusunan keuangan usaha sederhana, pelatihan dan pendampingan 

penggunaan alat penggorengan dengan teknologi, penataan tempat produksi yang sehat 

yang sesuai dengan situasi tempat usaha dan pelatihan dan pendampingan proses produksi 

yang bersih dan sehat.  

Pada tahap selanjutnya adalah melakukan musyawarah untuk menentukan waktu 

kegiatan yang dalam hal ini melibatkan para pengerajin kerupuk wedhi. Hal ini 

dilaksanakan untuk mendapatkan waktu yang tepat dalam pelaksanaan program tidak 

mengganggu kegiatan pengerajin kerupuk wedhi di desa Brambang Kabupaten Demak. 

Koordinasi juga dilakukan kepada Ketua RT 05 RW 02 untuk mendapatkan ijin kegiatan 

dan mendapatkan legitimasi dari pemerintahan desa, dan lingkungan RTsehingga kegiatan 

dan pendampingan dapat berlangsung dengan lancar. 

 

Pendampingan pengelolaan sistem produksi yang tepat mulai dari pemilihan bahan 

baku, proses produksi (penggorengan), dan penataan layout produksi 

Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Juli sampai pada tanggal 29 Juli 

2016, dengan peserta pengerajin kerupuk wedhi yang diberikan oleh yang diberikan oleh 

Adijati Utaminingsih, SE., MM dan Totok Wibisono dari jurusan Manajemen dan Budi Sri 

Wahyuningsih, MP dari jurusan Teknologi Pangan. Kegiatan berjalan dengan baik dan 

lancar karena respon yang bagus dari peserta terhadap materi yang diberikan. Hal positif 

adalah antusias peserta yang ikut dalam pelatihan ini, sehingga diharapkan dengan materi 

yang didapatkan ini mampu meningkatkan kemampuan para pengerajin kerupuk wedhi 

dalam mengelola sistem produksi kerupuk wedhi mulai dari pemilihan kerupuk, 

penjemuran, proses penggorengan sampai penantaan layout produksi. 

Pelatihan ini dimulai dengan memberikan materi tentang pemilihan kerupuk wedhi 

yang tepat yaitu kerupuk yang tidak mengandung kalori dan lemak serta kandungan 

natrium yang rendah dengan tanpa menggunakan pewarna sehingga aman bagi kesehatan. 
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Kemudian juga proses penjemuran yang higienis terjaga dari kotoran dan debu. Hal ini 

sangat perlu diajrkan karena kebiasaan masyarakat desa Brambang yang kurang menjaga 

higienitas lingkungan. 

Proses pemberian bumbu juga disosialisasikan penggunaan rempah-rempah alami 

tanpa penambahan bahan pengawet ataupun penyedap rasa. Ditekankan penggunaan 

bumbu rempah yang segar. Dengan kesegaran rempah yang digunakan maka berpengaruh 

terhadap rasa. Pengaturan komposisi yang tepat dan jumlah yang sesuai takaran. 

  

Praktek cara menggunakan mesin penggorengan kerupuk wedhi dengan teknologi 

dan penataan layout tempat produksi 

 Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2016 

dengan berbagai percobaan praktek dan pelatihan. Pengrajin diberikan pelatihan 

penggunaan alat penggorengan kerupuk wedhi dengan menggunakan teknologi. Alat 

tersebut terdiri dari tabung penggorengan yang bekerja secara berputar dengan 

menggunakan tenaga dinamo listrik. 

 Dengan penggunaan alat penggorengan ini perlu penyesuaian besarnya kompor gas 

dengan putaran tabung untuk menghasilkan kerupuk wedhi yang mengembang maksimal 

dan renyah. 

 Terdapat perbedaan dari hasil produksi setelah menggunakan alat penggorengan 

dengan teknologi yaitu waktu produksi dan tenaga  yang lebih efisien. Waktu produksi 

yang singkat tetapi menghasilkan kerupuk yang lebih mekar mengembang dan lebih 

banyak jumlahnya. Dulu sewaktu menggunakan wajan tradisional setiap hari harus 

berproduksi, saat ini setelah menggunakan alat penggorengan teknologi, seminggu hanya 

berproduksi selama dua kali dan hasilnya lebih banyak dibandingkan dahulu. Sehingga 

efisiensi produksi dapat tercapai dengan menggunakan alat penggorengan teknologi. 

 

Pelatihan dan Pendampingan pembuatan pembukuan sederhana untuk usaha dan 

rumah tangga 

Pada dasarnya pelatihan dan pendampingan pembuatan pembukuan yang diberikan 

pada pengerajin kerupuk wedhi adalah pembukuan sederhana yang merupakan sharing 

tentang bagaimana cara membuat pembukuan yang baik bagi setiap usaha, termasuk usaha 

kecil rumah tangga seperti kerupuk wedhi. Selama ini pengerajin  masih mencampur hasil 

usahanya dengan keuangan rumah tangga sehingga tidak jelas besarnya keuntungan dari 

hasil usaha kerupuk wedhi yang dilakukan pengerajin. Berdasarkan pada kondisi tersebut, 
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maka tim pelaksanaan IbM kami memberikan pelatihan secara detail kepada semua 

pengerajin, sehingga mampu membuat pembukuan sederhana dengan baik. Pelatihan dan 

pendampingan pembuatan pembukuan sederhana mulai dilaksanakan mulai tanggal 1 

Agustus sampai 16 Agustus 2016.  

Pada pelatihan membuat pembukuan sederhana adalah untuk menentukan besarnya 

bahan baku dan harga hasil produksi pada para pengerajin sehingga akan terlihat nantinya 

besarnya laba/keuntungan dalam melaksanakan usaha kerupuk wedhi ini.  

Selama ini para pengerajin  tidak menggunakan pembukuan untuk menjalankan 

usahanya karena menurut persepsi mereka (1) pembukuan bukan merupakan hal yang 

penting dan tidak diketahuinya cara membuat pembukuan yang baik, (2) hampir semua 

pengerajin menjadikan keuangan keluarga dengan keuangan usaha menjadi satu, sehingga 

tidak mungkin bisa mengetahui mana keuntungan dari usaha merajutnya (3) menurut 

mereka pembuatan pembukuan, akan menyebabkan banyaknya waktu terbuang.  

Hal ini yang menyebabkan pengerajin menjadi tidak membuat pembukuan yang 

baik bagi usahanya. Ini berdampak pada seringnya pengerajin  mengalami kerugian karena 

kesalahan modal dasar yang mengakibatkan penurunan pada penjualan.  

Setelah diberikan pelatihan pembukuan pengerajin memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang memadai dalam membuat pembukuan yang digunakan untuk 

menghitung aliran masuk dan keluarnya dana. Adapun hasil dari kegiatan pelatihan 

pembukuan sederhana yang telah dirasakan oleh para pengerajin, adalah: (1) sebagian 

besar pengerajin  sudah bisa membuat pembukuan sederhana yang digunakan sebagai 

dasar dalam menentukan modal dan harga jual barang hasil produksi yang dibuat, (2) 

pengerajin kerupuk wedhi sudah bisa menentukan harga jual hasil produksinya dan (3) 

keuangan hasil usaha sudah tidak bercampur lagi dengan keuangan rumah tangga setelah 

ada pembukuan sederhana ini.  

Produk yang dihasilkan dalam pelatihan ini adalah berupa pembukuan sederhana 

yang didalamnya memuat tentang uang masuk, pengeluaran dan saldo. Berdasarkan pada 

pelatihan dan pendampingan pembuatan pembukuan sederhana tersebut hampir semua 

pengerajin mampu memahaminya dengan baik. Dengan demikian Pelatihan dan 

Pendampingan pembuatan pembukuan sederhana pada  pengerajin kerupuk wedhi ini tidak 

mengalami kendala apapun, dan para pengerajin sangat kooperatif dalam pelaksanaan 

pelatihan dari awal sampai akhir. 
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Kesimpulan Dan Saran 

Pengabdian IbM Usaha Kerupuk Wedhi Desa Brambang Kecamatan Karangawen 

Kabupaten Demak telah dapat dijalankan dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. 

Dengan kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari 

penyuluh/narasumber dalam kegiatan pengabdian ini maka semuanya telah berjalan sesuai 

yang diharapkan dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian 

masyarakat dalam keberlanjutan usaha kerupuk wedhi pada kedua mitra perajin kerupuk 

wedhi. 

Pengabdian yang kami lakukan ini telah sampai pada tahapan dilaksanakannya 

kegiatan pelatihan tentang proses produksi yang efisien, penggunaan alat penggorengan 

dengan teknologi dan pembukuan sederhana serta penataan layout tempat usaha. 

 Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya arti kesehatan 

dan kebersihan dalam berproduksi. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan secara terus menerus 

untuk menjaga konsistensi usaha kerupuk wedhi ini supaya menjadi kerupuk yang sehat 

dan layak untuk dikonsumsi.  
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Abstrak 
Perilaku konsumsi di era modern cenderung konsumtif, hanya untuk memenuhi keinginan bukan 

kebutuhan. Perilaku konsumtif biasanya terjadi pada remaja. Rendahnya literasi keuangan berdampak pada 

rendahnya keinginan menabung dan kebiasaan belanja yang berlebihan akan menjadikan siswa menjadi 

konsumtif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Subyek 

peneltian ini, siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang dengan populasi 1.767 siswa. Teknik 

propotional random sampling dan rumus “Slovin” digunakan untuk menentukan sampel 327 responden dari 

15 sekolah Negeri se-Kota Semarang. Pengumpulan data dengan kuesioner. Dari analisis data diketahui 

bahwa siswa SMA Negeri di Kota Semarang cenderung berperilaku konsumtif dan memiliki literasi 

keuangan yang masih berada pada kategori sedang. 

    

Kata kunci: Literasi Keuangan, Perilaku Konsumtif 

 

PENDAHULUAN  

Perilaku konsumsi yang konsumtif cenderung dilakukan secara berlebihan hanya 

untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan. Harli, et.al (2015) menjelaskan bahwa 

perilaku konsumtif adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan secara berlebihan dan bukan 

menurut kebutuhan. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 

adalah pembelajaran, yang merupakan proses individu untuk memahami suatu pengetahuan. 

Pengetahuan tentang keuangan biasa disebut dengan literasi keuangan. Literasi keuangan 

merupakan pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap konsumen. Menurut Imawati (2013)  

literasi keuangan yang baik menjadikan konsumen cerdas dalam memilih barang, mengatur 

keuangan dan merencanakan keuangan masa depan serta konsumen akan lebih cerdas 

memilih dan memberikan komplain terhadap barang atau jasa yang mereka konsumsi. 

Rendahnya literasi keuangan akan berdampak pada rendahnya keinginan menabung untuk 

perencanaan pada masa depan dan kebiasaan belanja yang berlebihan akan menjadikan 

masyarakat menjadi konsumtif sehingga sulit untuk menjadi konsumen yang cerdas. 

Sejalan dengan pendapat Imawati, Rasyid (2012) menambahkan bahwa literasi keuangan 

akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang mendalam  tentang aturan 
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pengelolaan keuangan yang cerdas, dan peluang mencapai kebebasan keuangan pun akan 

semakin besar. Dengan kata lain, literasi keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat 

bantu yang perlu ditingkatkan untuk memiliki passive income yang melebihi active 

income. 

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sebagai ibukota Provinsi 

Jawa Tengah tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pembangunan pusat-pusat 

perbelanjaan berkembang sangat pesat dan tidak hanya terdapat di tengah kota akan tetapi 

di daerah pingiran pula. Hal ini tentunya mendorong kegiatan konsumsi yang berlebihan 

yang mengindikasikan pada kegiatan konsumtif. Kemudahan akses layanan pesan antar 

yang menjamur di Kota Semarang juga menjadikan proses konsumsi semakin meningkat. 

Kegiatan konsumsi yang tidak rasional akan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat 

yang memiliki pola konsumsi yang berlebih yang dapat meningkatkan tingkat inflasi di 

kota yang bersangkutan. 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada observasi yang dilakukan di beberapa sekolah 

di SMA Negeri di Kota Semarang diperoleh fakta bahwa sebagian besar siswa membawa 

dan menggunakan handphone yang rata-rata harganya berkisar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 

5.000.000,-. Kepemilikan dan penggunaan handphone dengan harga yang tinggi 

seharusnya belum dibutuhkan oleh siswa  usia sekolah SMA, hal ini mengindikasikan 

bahwa siswa SMA Negeri di Kota Semarang berperilaku konsumtif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemahaman keuangan dan perilaku konsumtif siswa SMA Negeri Kota Semarang. 

 

TEORI DAN METODE PENELITIAN 

A. Teori 

 Literasi Keuangan 

Rasyid (2012) menjelaskan bahwa literasi keuangan meliputi (1) Pengeluaran dan 

kredit adalah bagaimana orang dapat mengelola pengeluaran-pengeluarannya dan tentang 

kredit yakni bagaimana orang memposisikan kredit dengan benar. (2) Asuransi, Asuransi 

dimiliki karena semakin meningkatnya ketidakpastian keuangan saat ini, tujuan pokok dari 

asuransi adalah memberikan jaminan ganti rugi sehingga anda tidak mengalami 

kebingungan dan kerugian melainkan di cover oleh asuransi yang anda ikuti. (3) Tabungan 

dan investasi terkait bagaimana menabung dengan tepat, kesadaran untuk berdisiplin 
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menyisihkan uang setelah anda memenuhi uang untuk spiritual anda. Sedangkan investasi, 

pengetahuan/pemahaman tentang bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang tersedia, diantaranya adalah saham. 

Menurut PISA 2012 yang dikutip oleh Imawati (2013) menjelaskan bahwa literasi 

keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman atas konsep keuangan yang digunakan 

untuk membuat pilihan keuangan yang efektif, meningkatkan keuangan yang sehat dari 

individu dan kelompok serta untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Lebih lanjut 

Imawati menjelaskan bahwa perkembangan literasi keuangan memberikan dampak yang 

positif terhadap perkembangan ekonomi secara mikro dan makro. Seorang yang memiliki 

kemampuan literasi keuangan yang baik akan dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas 

dan efisien dalam memanfaatkan sumber keuangan yang dimilikinya. 

Indikator tentang literasi keuangan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pengetahuan dan pemahaman atas pemanfaatan keuangan yang efektif. 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan dan pengelolaan uang yang efektif. 

3. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsumsi masa depan. 

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang risiko dan keuntungan 

 Konsep Dasar Konsumsi 

Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian pendapatannya untuk membeli 

sesuatu disebut pengeluaran konsumsi (consumption exspenditure) atau konsumsi. 

Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai (disposible income) yang 

menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan 

yang siap dibelanjakan. Namun sebenarnya, konsumsi dalam dunia nyata merupakan 

fungsi dari beberapa variabel yang lain selain pendapatan (Prasetyo, 2012). 

Konsumsi adalah kegitan menghabiskan secara bertahap atau langsung nilai guna 

suatu barang atau jasa. Perilaku konsumsi pada dasarnya adalah kemampuan seseorang 

untuk memanfaatkan barang atau jasa sebagai alat penuhan kebutuhan. Hipotesis fungsi 

konsumsi menurut Prasetyo (2012) antara lain 1) teori konsumsi siklus hidup, menganggap 

bahwa setiap individu merencanakan perilaku konsumsi dan tabungan selama periode yang 

panjang untuk mengalokasikan konsumsi yang membuat hidup lebih baik. 2) teori 

pendapatan permanen (permanent income hypothesis), menyatakan bahwa konsumen 

bersikap rasional dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh selama hidup dengan 

pola konsumsi yang cenderung merata, 3) teori pendapatan relatif (relative income 

hypothesis), menyatakan bahwa ketika pendapatan berkurang, konsumen tidak banyak 
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mengurangi pengeluarannya dan untuk mempertahankan tingkat konsumsinya mereka 

mengurangi besarnya tabungan. Jika pendapatan bertambah lagi, konsumsi akan bertambah 

tapi tidak besar dan tabungan bertambah sedikit lebih besar. 4) teori konsumsi Keynes, 

menyatakan bahwa menurut Keynes konsumsi secara mutlak (absolut) cenderung lebih 

banyak dipengaruhi dari tingkat pendapatan sekarang. 5) teori konsumsi di bawah 

ketidakpastian: Pendekatan Modern, teori ini berpendapat bahwa jika seorang konsumen 

mengetahui total pendapatan seumur hidupnya, maka ia akan menggambarkan pola 

konsumsi seumur hidupnya dengan sama. Konsumen akan memilih mengkonsumsi setiap 

periode untuk memaksimalkan utilitas seumur hidup yang dibatasi oleh total konsumsi 

seumur hidup sama dengan pendapatan seumur hidup. 

 Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif adalah kecenderungan masyarakat untuk melakukan konsumsi 

yang berlebihan dalam memanfaatkan barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas 

kebutuhan. Perilaku individu yang mengkonsumsi hasil produksi pihak lain berupa jasa 

dan barang yang kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan seperti 

yang diinginkan atau bukan menjadi kebutuhan pokok. Santoso (2006) menjelaskan bahwa 

konsumerisme atau perilaku konsumtif sangat berbeda dengan konsumsi. Konsumsi tentu 

saja diperlukan, karena tidak ada ekonomi tanpa konsumsi. Konsumerisme timbul ketika 

manusia sangat dipengaruhi oleh benda-benda yang mereka miliki.  

Sukari, et.al (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif yaitu (1) Tingkat pendidikan keluarga (2) media komunikasi (3) salah 

memilih teman (4) lingkungan tempat tinggal (5) kepribadian dan (6) status sosial. Lebih 

lanjut sukari menjelaskan bahwa perilaku konsumtif pada dasarnya dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intren, antara lain adalah motivasi atau 

dorongan untuk membeli, kepribadian, pengalaman, gaya hidup, keadaan ekonomi dan 

pekerjaan. Sedangkan faktor eksteren antara lain kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial 

dan keluarga. 

Indikator dari perilaku konsumtif dalam penelitian ini adalah : 

1. Membeli produk karena konsumsi orang lain 

2. Membeli produk karena gengsi (simol status) dan prestise 

3. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya). 

4. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal adalah produk yang 

berkualitas.  
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B. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri Se-Kota 

Semarang tahun ajaran 2016/ 2017, dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

1.767 siswa. Dengan rumus “Slovin” penelitian ini menggunakan 327 sampel siswa dari 15 

SMA Negeri se-Kota Semarang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Probability Sampling tipe Proportionate Random Sampling. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Ada empat tahap yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni  pengumpulan data dengan kuesioner, tabulasi data, 

penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis data. Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang 

dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Perhitungan statistik deskriptif dalam 

penelitian ini menggunakan analisis angka indeks. Perhitungan angka indeks dalam 

penelitian ini dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. 

 Perhitungan angka indeks dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Angka Indeks =  

Keterangan: 

F1 : Frekuensi responden yang menjawab opsi jawaban “Sangat Tidak Setuju” 

dengan skor 1 

F2 : Frekuensi responden yang menjawab opsi jawaban “Tidak Setuju” dengan skor 

2 

Dan seterusnya F5 untuk menjawab opsi jawaban “Sangat Setuju” dengan skor 5 dari 

pilihan yang digunakan dalam daftar pertanyaan. 

Perhitungan tersebut menghasilkan angka indeks terbesar 100 dan angka indeks 

terkecil sebesar 20 dengan rentang 80. Berdasarkakn kriteria tiga kotak (three box 

methods) maka rentang sebesar 80 dibagi tiga, menghasilkan interval sebesar 26,67 yang 

akan digunakan sebagai dasar interpertasi angka indeks seperti pada tabel 1.1 sebagai 

berikut (Ferdinand, 2014): 
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Tabel 1.1. Tabel Interpretasi Angka Indeks 

 

 

 

 

 

Data pada penelitian ini berupa kuesioner tertutup untuk melihat gambaran 

bagiamana pemahaman litersi keuangan dan perilaku konsumtif siswa SMA Negeri 

kotaSemarang. 

 

TEMUAN & PEMBAHASAN  

Berdasarkan perhitungan angka indeks variabel-variabel dalam penelitian ini 

memiliki besaran interpretasi angka indeks sesuai dalam Tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Tabel Interpretasi Angka Indeks Variabel Penelitian 

Variabel Angka Indeks Interpretasi 

Literasi Keuangan 70,00 Sedang 

Perilaku Konsumtif 74,48 Tinggi 

 

Hasil Analisis Deskriptif Literasi Keuangan 

Berdasarkan perhitungan angka indeks pada tabel 1.2 di atas, nilai angka indeks 

literasi keuangan sebesar 70,00 sehingga disimpulkan bahwa literasi keuangan siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang ada pada kategori sedang. Variabel literasi 

keuangan disusun dari empat indikator yaitu: pemanfaatan, perencanaan dan pengelolaan, 

konsumsi masa depan serta resiko dan keuntungan. Rincian angka indeks pada indikator 

variabel literasi keuangan dalam penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

 

Tabel 1.3 Angka Indeks Literasi Keuangan Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri se-Kota Semarang 

INDIKATOR 
FREKUENSI 

ANGKA INDEKS 
1 2 3 4 5 

Pemanfaatan 0,00 2,75 44,80 39,18 13,30 72,60 

Perencanaan & pengelolaan 0,00 5,05 52,14 32,26 10,55 69,66 

Angka Indeks Interpretasi 

20 - 46,67 Rendah 

46,68 - 73,35 Sedang 

73,36 - 100 Tinggi 
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Konsumsi masa depan 0,00 6,42 52,91 30,73 9,94 68,84 

Resiko dan keuntungan 0,00 4,89 56,88 26,91 11,31 68,93 

TOTAL      70,00 

Sumber : data penelitian yang diolah 2016 

 

Indikator pemanfaatan ada dalam kategori sedang sebesar 72,60 hal ini 

dikarenakan hanya sebagian kecil responden mengetahui secara benar manfaat dari 

pembelian barang atau jasa yang mereka beli. Mereka cenderung membeli barang atau jasa 

karena mereka menginginkan barang dan jasa tersebut. Indikator perencanaan dan 

pengelolaan ada dalam kategori sedang sebesar 69,66 hal ini karenakan sebagian besar 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang cenderung belum dapat mengelola 

pengeluaran mereka. Hal ini tampak pada hanya sebagian kecil saja siswa yang cenderung 

lebih mengutamakan kebutuhan sekolah seperti peralatan dan perlengkapan sekolah dan 

selebihnya adalah kebutuhan seperti handphone, accesoris dan fashion. Mereka cenderung 

jarang mengecek kembali nota pembelian barang maupun jasa yang sudah mereka beli, 

mereka mengganggap hal tersebut tidak perlu dilakukan. Indikator konsumsi masa depan 

ada dalam kategori sedang sebesar 68,84 hal ini dikarenakan sebagian besar dari siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang cenderung tidak pernah menabung untuk 

konsumsi masa depan, sedangkan untuk informasi pembelian dan layanan purna jual hanya 

sebagian kecil responden yang memiliki ketertarikan yang besar untuk memperoleh 

informasi tersebut. Indikator resiko dan keuangan ada dalam kategori sedang sebesar 

68,93. Siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang mengetahui bahwa peluang 

usaha akan memberikan mereka manfaat yang lebih, namun sebagian besar dari mereka 

belum memulai berwirausaha, hanya ada beberapa siswa yang mulai berwirausaha seperti 

menjadi reseller berbagai produk online shop dan pulsa. 

 

Hasil Analisis Deskriptif Perilaku Konsumtif 

Berdasarkan perhitungan angka indeks, diperoleh nilai angka indeks variabel 

perilaku konsumtif adalah sebesar 74,48. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumtif siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang ada dalam kategori 

tinggi. Variabel perilaku konsumtif disusun dari empat indikator yaitu: konsumsi orang 

lain, gengsi atau prestise, pertimbangan harga bukan manfaat, produk mahal berkualitas. 
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Rincian angka indeks pada indikator variabel perilaku konsumtif dalam penelitian ini 

masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Angka Indeks Perilaku Konsumtif Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri se-Kota Semarang 

INDIKATOR 
FREKUENSI ANGKA 

INDEKS 1 2 3 4 5 

Konsumsi orang lain 0,00 0,00 37,92 50,92 11,16 74,65 

Gengsi/ Prestise 0,00 0,00 26,91 61,93 11,16 76,85 

Pertimbangan harga bukan 

manfaat 

0,00 0,00 29,82 57,95 12,23 76,48 

Produk mahal berkualitas 0,00 0,00 36,24 57,80 5,96 73,94 

TOTAL      74,48 

Sumber : data penelitian yang diolah 2016 

Indikator konsumsi orang lain ada dalam kategori tinggi yaitu sebesar 74,65. 

Siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang cenderung mengonsumsi barang atau 

jasa karena pengaruh orang lain, mereka cenderung membeli barang dan jasa yang dibeli 

juga oleh teman sekelas. Indikator gengsi atau prestise ada dalam kategori tinggi yaitu 

76,85, hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang 

cenderung membeli barang dan jasa sesuai apa yang mereka inginkan bukan apa yang 

mereka butuhkan. Indikator pertimbangan harga bukan manfaat ada dalam kategori tinggi 

yaitu sebesar 76,49, hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota 

Semarang dalam mengonsumsi barang atau jasa hanya karena rmerek. Pilihan mereka 

terlihat pada ketertarikan untuk membeli tas dan sepatu yang bermerek seperti nike, adidas 

serta merek-merek yang lain. Sedangkan untuk membeli accesoris dan baju mereka 

cenderung memanfaatkan promo diskon untuk memperoleh barang yang banyak dan 

murah.  Indikator produk mahal berkualitas ada dalam kategori tinggi sebesar 73,94, hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota Semarang mengganggap 

bahwa barang yang memiliki harga yang mahal adalah barang yang berkualitas. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis tersebut  dapat diketahui, bahwa siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri se-Kota Semarang memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi keuangan pada 

kategori sedang sedangkan perilaku konsumtif mereka ada pada kategori tinggi. 
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Rendahnya literasi keuangan yang dimiliki siswa kelas XI IPS SMA Negeri se-Kota 

Semarang mengakibatkan tingginya perilaku konsumtif mereka.  
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ABSTRAK 

Industri kreatif memainkan peran yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Belum 

kokohnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi 

dengan mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini telah terbukti 

memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang  di masyarakat.  

Keberadaan UMKM  tidak  dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, 

terutama setelah krisis ekonomi. UMKM memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu dianggap sebagai sarana memulihkan perekonomian 

Indonesia. Berdasarkan peran penting ini, diharapkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara 

bersama atau Individu dapat melakukan pelatihan terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan  usaha kecil 

agar tumbuh menjadi bisnis usaha menengah. Pelatihan dan pengembangan ini  ditujukan untuk meningkatkan 

peran usaha kecil dalam mendukung produk nasional, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekspor guna 

meningkatkan pendapatan, sehingga bisa menjadi tulang punggung perekonomian. Ruang lingkup pelatihan dan 

pengembangan UMKM meliputi produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi. 

Kata kunci :UMKM, Industri Kreatif 

 

ABSTRACT 

The creative industries play a significant role towards the economic development of Indonesia. 

Indonesia's economic fundamentals have not prompted the government to build the economic structures taking 

into account the existence of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). This sector has been proven to 

provide jobs and provide opportunities for SMEs to thrive in the community. Micro, SMEs can not be doubted 

because it proved able to survive and become the economic driving, especially after the economic crisis. SMEs 

play an important role in accelerating economic growth and create jobs. It is therefore considered as a means to 

restore the economy Indonesia. Based on this important role, is expected to governments, businesses, and 

communities, either collectively or individual can conduct integrated training and continuing to develop small 

businesses in order to grow into a business venture and medium businness. The trinning and development  

aimed to enhance the role of small businesses in favor of national products, expansion of employment 

opportunities, increasing exports to increase revenue, so that could be the backbone of the economy. The scope 

of the training and development of SMEs covering production, human resources, marketing and technology. 

Keyword : UMKM, creative industry,  

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dilakukan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat kecil, 

menengah bahkan masyarakat kalangna atas sekalipun. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

ini dilakukan diberbagai bidang usaha sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. 

Kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok usaha yaitu usaha skala besar, skala 

menengah dan skala besar. Dalam perkembangannya yang ideal adalah apabila ketiga 
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kategori tersebut saling menghidupi sehingga secara makro ekonomi akan dapat mendorong 

peningkatan pendapatan nasional serta terjaminnya lapangan kerja. 

Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting dalam proses 

pembangunan nasional. Sektor industri diyakini sebagai sektor pendorong dalam kemajuan 

perekonomian. Salah satu sektor usaha yang mampu memberikan kontribusi peningkatan 

pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja adalah sektor UMKM (Usaha Mikro 

Kecil Menengah) dan industri kreatif. UMKM adalah sektor ekonomi yang paling strategis 

dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian 

nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian 

di Indonesia dan telah terbukti menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional ketika 

terjadi krisis ekonomi. 

Didasarkan kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 mencanangkan Tahun 

Industri Kreatif yang diyakini dapat menjadi penggerak sektor riil di tengah ancaman 

melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui Inpres No. 6 tahun 2009 mengenai 

pengembangan industri kreatif,  maka pada tahun 2009-2015 pengembangan kegiatan 

ekonomi dilakukan berdasarkan pada kreatifitas, ketrampilan, bakat individu yang bernilai 

ekonomi dan berpengaruh pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Industri kreatif sebagai pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif akan 

memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan, di antaranya : 

1. Bagaimana pembinaan UMKM? 

2. Bagaimana pengembangan UMKM? 

3. Bagaimana peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi? 

    

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian UMKM 

 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur oleh undang-

undang No 20 tahun 2008. Pengertian UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang 

perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhikriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi yang 
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kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kriteria UMKM, 

peluang usaha mikro memiliki asset maksimal Rp 50 juta, dengan omset maksimal Rp 300 

juta/ tahun. Peluang usaha kecil memiliki asset >Rp 50 juta -Rp 500 juta dengan omset > Rp 

300 juta –Rp 2,5M /tahun. Peluang usaha menengah memiliki asset > Rp 500 juta –Rp 10 M 

dengan omset > Rp 2,5 M – Rp 50 M /tahun.  

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

(Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan 

serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan 

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah 

satu pilar utama ekonomi nasional yang medapatkan kesempatan utama, dukungan, 

perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada 

kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan 

usaha milik pemerintah. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah 

usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. 

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 

Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah 

usaha. 
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Tabel 1. Kriteria UMKM 

No Usaha Kriteria 

  Asset Omzet 

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 Usaha Kecil > 50 Juta-500 Juta > 300 Juta-2,5 

Milyar 

3 Usaha Menengah > 500 Juta-10 Milyar > 2,5 Miliar- 50 

Milyar 

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012 

2. Kriteria usaha kecil dan menengah berdasar perkembangan, selain berdasar Undang-

undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) 

mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu: 

a. Livelihood activities, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor 

informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 

b. Micro enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin 

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small dynamic enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor 

d. Fast moving enterprise, merupakam usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). 

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria UMKM ini, nilai nominalnya dapat 

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan 

presiden (Oscar dkk, 3).  Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1997, hampir 80 persen 

usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK terhadap karyawan secara 

besar-besaran. Namun, berkat dorongan pemerintah, sektor UMKM telah menunjukkan 

perkembangan yang positif dalam menopang perekonomian negara ini pada saat-saat 

yang memprihatinkan. 

Di samping mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal maupun 

nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak sedikit produk-produk 

UMKM itu mampu menembus pasar internasional. Konkretnya, UMKM telah 

meningkatkan PDB dan juga memberikan sumbangan kepada devisa negara dengan nilai 

ekspor yang cukup tinggi. 
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Ruang lingkup UMKM 

Ruang lingkup UMKM meliputi sektor manufaktur, agroindustri, dan industri kreatif. 

Ketiganya merupakan upaya pengembangan kompetensi inti daerah dalam rangka 

meningkatkan kemampuan UMKM yang berjalan dan melahirkan UMKM baru berbasis 

teknologi. Berikut penjelasan ketiga bidang tersebut: 

a. Sektor Manufaktur 

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan perlatan dan suatu 

medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. 

Proses ini meliputi (1) perancangan produk, (2) pemilihan material, (3) tahap-tahap 

proses dimana produk tersebut dibuat. Bagi kebanyakan negara industri, manufaktur 

merupakan tulang punggung perekonomian. Sebagai aktivitas ekonomi, manufaktur 

menyumbangkan 20 persen hingga 30 persen nilai dari produk dan jasa yang dihasilkan 

di suatu negara. 

Dalam suatu kesempatan, Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa pada tahun 2010, 

pemerintah telah melakukan revitalisasi industri manufaktur. Revitalisasi akan 

diprioritaskan mengingat sejak masa orde baru, sektor ini tidak banyak disentuh. 

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur akan melejit hingga 4,55 

persen, meskipun industri dalam negeri masih berada di tengah ancaman serbuan produk 

impor Cina melalui perdagangan bebas Asean-Cina. Untuk mencapai target pertumbuhan 

industri 4,55 persen, pemerintah akan menempatkan beberapa sektor unggulan di 

antaranya makanan dan minuman, tembakau, percetakan, semen, dan beberapa logam. 

b. Sektor Agroindustri 

Agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil 

pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk 

kegiatan tersebut. Dengan demikian, agroindustri meliputi industri pengolahan hasil 

pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input 

pertanian, dan industri jasa sektor pertanian. 

Berbeda dengan industri lain, agroindustri tidak harus mengimpor sebagian besar 

bahan bakunya dari luar negeri karena telah tersedia di dalam negeri. Dengan 

mengembangkan agroindustri secara tidak langsung telah membantu meningkatkan 

perekonomian para petani sebagai penyedia bahan baku untuk industri. Pada tahun 2004, 

ada sekitar tiga juta unit IKM (industri kecil menengah) yang mampu menyerap lebih 
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dari 12 juta tenaga kerja, sedangkan konstribusi ekspor nonmigas nasional, IKM baru 

menyumbang devisa sekitar 10 persen dari total nonmigas per tahun. 

Meskipun sampai saat ini masih ditemukan hambatan-hambatan dalam 

mengembangkan sektor ini, akan tetapi sektor ini masih memiliki peluang untuk 

berkembang secara meyakinkan apabila dikelola secara arif dan bijaksana.  

Ada beberapa peluang yang mendukung berkembangnya sektor agroindustri, yakni: 

1) Jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar merupakan aset nasional dan 

sekaligus berpotensi menjadi konsumenproduk agroindustri. 

2) Berlangsungnya era perdagangan bebas berskala internasional telah semakin 

membuka kesempatan untuk mengembangkan pemasaran secara ekspor. 

3) Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan stabilitas politik 

antara pemerintah daerah dan investor. 

4) Dari sisi suplai seumberdaya, agroindustri masih memiliki bahan baku yang beragam, 

berlimpah dalam jumlah dan tersebar di seluruh tanah air. 

5) Dalam proses produksinya, bahan baku agroindustri tidak bergantung pada komponen 

impor. 

c. Sektor Industri Kreatif 

Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan 

kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan 

lapangan pekerjaan dengan mengahasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya 

cipta individu tersebut. Sektor industri ekonomi kreatif meliputi 14 subsektor, yakni 

periklanan, arsitektur, pasar barang seni, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, 

penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi, dan radio, serta 

riset dan pengembangannya. 

Saat ini, ekonomi industrial telah beralih ke ekonomi kreatif dan korporasi berada 

di simpang jalan. Daya yang paling penting saat ini adalah tumbuhnya kekuatan ide. 

Itulah sebabnya, sebagian besar tenaga kerja kini berada pada sektor jasa atau 

menghasilkan produk abstrak, seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan 

lain-lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembinaan dan Pengembangan UMKM 
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Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil. 

Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa  

perubahan.  Dahulu  Usaha Kecil  dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen 

Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali maka semenjak beberapa  tahun  

terakhir  pembinaan terhadap  Usaha Kecil  dilakukan  bersama  dengan Usaha Menengah 

dan Koperasi  di bawah Departemen Koperasi,   Pengusaha   Kecil   dan Menengah. 

Pemerintah   melakukan   pembinaan dan pengembangan  terhadap  Usaha Kecil 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik   Indonesia   No.   32   Tahun   1998 

diatur mengenai lingkup, tata cara, dan pelaksanaan  pembinaan  dan pengembangan Usaha 

Kecil. Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan  oleh  pemerintah,  

dunia  usaha dan   masyarakat,    baik   secara   sendiri- sendiri maupun bersama-sama, dan 

dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan    untuk    mewujudkan Usaha 

Kecil yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Ruang 

lingkup pembinaan  dan  pengembangan  usaha kecil meliputi bidang produksi dan 

pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. 

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan  melalui  langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil. 

2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang  

dihadapi oleh usaha kecil. 

3. Pelaksanaan  program  pembinaan  dan pengembangan. 

4. Pemantauan dan     pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan 

bagi usaha kecil. 

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil  di bidang produksi dan pengolahan, 

dilaksanakan dengan: 

1. Meningkatkan  kemampuan manajemen  serta teknik produksi  dan pengolahan. 

2. Meningkatkan  kemampuan rancang bangun dan perekayasaan. 

3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan 

pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan. 

4. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan. 

Pembinaan dan  pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan 

dengan: 

1. Melaksanakan  penelitian  dan  pengkajian pemasaran. 
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2. Meningkatkan  kemampuan manajemen dan teknik pemasaran. 

3. Menyediakan  sarana  serta  dukungan promosi dan uji coba pasar. 

4. Mengembangkan  lembaga  pemasaran dan jaringan distribusi. 

5. Memasarkan produk usaha kecil 

6. Menyediakan     tenaga     konsultan profesional di bidang pemasaran. 

7. Menyediakan  rumah  dagang  dan promosi usaha kecil 

8. Memberikan peluang pasar. 

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang  sumber daya manusia, 

dilaksanakan dengan: 

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. 

2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. 

3. Membentuk   dan   mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi usa-

ha kecil. 

4. Menyediakan   tenaga   penyuluh   dan konsultan usaha kecil. 

5. Menyediakan modul manajemen usaha kecil. 

6.  Menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan untuk usaha kecil. 

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, dilaksanakan 

dengan: 

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu. 

2. Meningkatkan  kemampuan  di  bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan 

teknologi baru. 

3. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan 

melestarikan lingkungan hidup. 

4. Meningkatkan  kerjasama  dan  alih teknologi. 

5.  Meningkatkan   kemampuan  dalam memenuhi standardisasi teknologi. 

6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di  bidang  

desain  dan  teknologi  bagi usaha kecil. 

7. Menyediaka tenaga konsultan profesional di bidang teknologi. 

8. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan  dengan  hak atas  kekayaan 

intelektual. 

Pemerintah    juga    mengeluarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)       

2000-2004. Pada PROPENAS  ini  ditetapkan  program pokok pembinaan dan 

pengembangan terhadap UK sebagai berikut (www.bkksi.or.id): 

http://www.bkksi.or.id/
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1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif 

Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, 

serta  menjamin  kepastian  usaha dengan    memperhatikan    kaidah efisiensi ekonomi 

sebagai prasyarat untuk berkembangnya Usaha Kecil. Sedangkan sasaran yang akan 

dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya  skala  usaha kecil dalam 

kegiatan ekonomi. 

2. Program   peningkatan   akses   kepada sumber daya produktif 

Tujuan program ini adalah meningkatkan  kemampuan  Usaha Kecil dalam 

memanfaatkan kesempatanyangterbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya 

lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk 

meningkatkan akses usaha kecil terhadap sumber  daya produktif,  seperti SDM, 

modal, pasar, teknologi dan informasi. 

3. Program Pengembangan 

Kewirausahaan dan  usaha kecil berkeunggulan kompetitif. Tujuannya untuk 

mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing usaha kecil. 

Sedangkan  sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan 

meningkatnya produktivitas usaha kecil. 

Berbagai  upaya  yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  di atas  untuk 

membina  dan  mengembangkan  usaha kecil ternyata tidak membawa dampak yang 

signifikan.  Hal  ini  terlihat  dari pertumbuhan usaha kecil yang masih jauh dari harapan 

karena masih selalu terjebak pada masalah  klasik  dan  kompleks  yang dihadapi. Dari 

sisi internal, antara lain kualitas   sumber   daya   manusia,   modal kerja, penyediaan 

bahan baku, kewirausahaan,   organisasi,   dan manajemen usaha. Dari sisi ekternal, 

meliputi pengadaan bahan baku, akses ke lembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, 

persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan  ekonomi  yang  belum sepenuhnya 

berpihak pada usaha kecil. 

Peranan UMKM terhadap Perkembangan Perekonomian Indonesia 

Ditinjau dari segi kuantitatif, jumlah pelaku usaha di Indonesia tahun 2001 mencapai 

40,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,86 persen di antaranya adalah usaha kecil (40,1 

juta), dan 97,6 persen di antaranya adalah usaha mikro. Sedang jumlah usaha berskala 

menengah sebanyak 58 ribu atau 0,14 persen dan usaha besar hanya 0,005 persen atau 

berjumlah 2 ribu saja. UMKM Indonesia yang mampu menyerap 85,4 juta tenaga kerja atau 
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96,19 persen dari total tenaga kerja secara nasional. Dalam PDB UMKM menyumbang 59,08 

persen (BPS 2007). 

Dari fakta di atas, menjadi jelas bahwa perusahaan kecil mempunyai peranan yang 

sangat penting, walaupun dengan segala kelemahannya tetap merupakan salah satu sendi 

kehidupan ekonomi Indonesia, di antaranya: 

1. Menyediakan lapangan kerja untuk berjuta-juta rakyat Indonesia. 

2. Ikut membayar pajak. 

3.  Merupakan ujung tombak industri nasional. 

4.  Menjadi pedagang perantara dan pengumpul hasil panen petani. 

5.  Memproduksi banyak sektor kebutuhan pokok rakyat. 

6.  Tedapat di setiap sudut Indonesia yang jumlahnya relatif lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan besar. 

Selama ini, telah banyak usaha pemerintah yang dilakukan dalam membantu 

perkembangan UMKM, melalui berbagai macam program pengembangan atau 

pembinaan.  Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah dilakukan melalui jalur 

kelembagaan yang bersifat formal (resmi) yaitu melalui departemen ataupun dinas, serta 

melalui jalur nonformal, yaitu melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga 

kemasyarakatan lainnya. Perencanaannya sejak tahun 2005 sebagai tahun pembiayaan mikro 

merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong sektor UMKM supaya 

mampu berperan leih besar lagi dalam percaturan bisnis baik secara domestik maupun 

internasional. 

 

KESIMPULAN 

Pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil yang  dilakukan pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dilakukan 

secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, a r t i n ya  ap a  yang d i amana tk an   

UU No. 9 Tahun 1995 telah dilaksanakan.   UU   No.   9   Tahun   1995 tentang Usaha Kecil 

secara tegas menyatakan tujuan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil adalah: (1) 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah, dan (2) meningkatkan peranan 

Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan  kerja  dan  

berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan   pendapatan   untuk 
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mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian 

nasional. 
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ABSTRAK 

Informasi akuntansi merupakan sebuah produk yang bersumber dari berbagai transaksi ekonomik 

yang dilakukan entitas usaha untuk dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berbagai kasus kecurangan yang terjadi menunjukkan bahwa faktor manusiawi mampu mengubah informasi 

yang seharusnya menjadi sarana pertanggungjawaban, menjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat. Hal ini 

dikarenakan masalah etika yang dapat muncul dalam bisnis dimana informasi akuntansi dimanfaatkan oleh 

berbagai stakeholder dengan kepentingan yang berbeda. Tujuan penulisan ini adalah menyampaikan 

gambaran sederhana mengenai peran etika dalam penciptaan informasi akuntansi, karena tidak sekedar 

melibatkan perhitungan matematis, tetapi juga pertimbangan nilai, sehingga pembaca dapat lebih 

mengapresiasi akuntansi sebagai suatu ilmu yang kompleks, dan tidak hanya dilihat sebagai teknik mencatat 

dan menghitung uang. Informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan 

merupakan wujud tanggung jawab manajemen yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 

keputusan bagi para penggunanya. SFAC No.8, FASB menyatakan suatu informasi keuangan harus relevan 

dan disajikan secara jujur sehingga mampu merepresentasi kondisi yang sebenarnya. Masalah etika utama 

dalam pelaporan keuangan adalah manajemen, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyajikan 

laporan keuangan. Secara umum, kode etik profesi akuntansi sebagai penyaji laporan keuangan, mengandung 

nilai integritas, objektivitas, ketelitian, loyalitas, dan perilaku profesional. Perusahaan seharusnya 

menginternalisasi nilai etika dalam strategi bisnis yang dilaksanakannya, tidak memandang etika dan bisnis 

sebagai bagian yang terpisah, karena  integritas manajemen dan nilai informasi yang disajikan akan 

bermakna apabila diciptakan melalui mekanisme yang bermoral dan beretika. 

Kata kunci : akuntansi, bisnis, etika 

 

ABSTRACT 

Accounting information is a product that comes from a variety of economic transactions made by an 

effort to be communicated to the parties concerned. Various cases of fraud occurring shows that the human 

factor is able to change the information that should be a means of accountability, being a terrible 

humanitarian disaster. This is because the ethical issues that can arise in a business where the accounting 

information is used by various stakeholders with different interests. The purpose of this paper is to deliver a 

simple description of the role of ethics in the creation of accounting information, because it does not just 

involve mathematical calculations, but also a value judgment, so that the reader can better appreciate the 

accounting as a science complex, and not just seen as a technique to record and count the money. Accounting 

information presented by the company through the financial statements is a form of management 

responsibility which is then used as the basis for determining the resolution for its users. SFAC 8, FASB 

states that financial information must be relevant and presented honestly so as to represent actual conditions. 

The main ethical issues in financial reporting is the management, as the party responsible for presenting 

financial statements. In general, the code of ethics of the accounting profession as a presenter financial 

statements, contain values of integrity, objectivity, thoroughness, loyalty, and professional behavior. 

Companies should internalize the value of ethics in business strategy implementation, irrespective of ethics 

and business as a separate item, because the integrity of the management and the value of the information 

presented will be meaningful if created through mechanisms that are moral and ethical. 

Key words : accounting, business, ethics 
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PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah sistem, akuntansi berfungsi menerjemahkan berbagai transaksi 

ekonomik yang dilakukan entitas usaha ke dalam simbol-simbol yang berterima umum, 

sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai sebuah 

bahasa bisnis, tentu saja akuntansi berisi simbol-simbol yang khas dan hanya dapat 

dipahami oleh pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan memadai terhadapnya. Agar 

simbol-simbol tersebut mampu mengomunikasikan informasi secara efektif, proses 

pengolahan informasi dan penyusunan laporan keuangan tersebut harus didasarkan pada 

prinsip atau pedoman yang dapat dipahami oleh semua pihak. Pedoman ini dikenal dengan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau PABU, yang merupakan padanan istilah 

Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP (Suwardjono, 2011). 

Informasi merupakan sebuah produk yang sangat kompleks. Scott (2011) 

mengartikan informasi sebagai bukti yang mempunyai potensi untuk memengaruhi 

keputusan individual. Jika dikaitkan dengan konsep tersebut, informasi akuntansi yang 

dibuktikan keberadaannya melalui laporan keuangan, disajikan oleh perusahaan (entitas) 

dengan harapan dapat memengaruhi keputusan penggunanya. Pihak eksternal umumnya 

juga memanfaatkan informasi tersebut untuk memantau perkembangan perusahaan. 

Perusahaan dapat dipandang sebagai nexus of contracts
1
, yang pasti berusaha 

meminimalkan cost akibat kontrak tersebut. Masalah akan muncul apabila perusahaan, 

dalam hal ini manajer, berpikir oportunis. Informasi akuntansi dapat dimanfaatkan untuk 

menggiring keputusan pengguna kepada kondisi yang menguntungkan manajer. Hal ini 

sangat mungkin terjadi mengingat manajer mempunyai kendali penuh terhadap proses 

penciptaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Alih-alih 

mengomunikasikan proses bisnis entitas, manajemen bisa jadi justru mengarahkan 

pengguna pada putusan yang keliru. 

Fenomena muslihat manajemen menggunakan informasi akuntansi telah dibuktikan 

dalam berbagai kasus fraud atau tindak kecurangan yang terjadi di AS pada sekitar awal 

era 2000an. Kasus Enron dan WorldCom merupakan tragedi dalam sejarah dunia bisnis, 

tidak hanya di AS namun berdampak pada krisis kepercayaan terhadap profesi akuntansi di 

seluruh dunia. Fraud yang terjadi kala itu menyeret afiliasi akuntan publik terbesar di 

                                                           
1
 Istilah ini menunjukkan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat serangkaian perjanjian atau kontrak yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Kontrak tersebut antara lain dengan karyawan dan kreditor. 
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dunia, Arthur Andersen, dalam masalah hukum yang sangat kompleks. Pada saat itulah 

masyarakat menyadari bahwa akuntansi tidak sekedar berhubungan dengan angka.  

Akuntansi adalah obyek multidimensi yang kompleks. Kompleksitas akuntansi justru 

muncul dari alasan “lahirnya” akuntansi itu sendiri. Akuntansi muncul karena kebutuhan 

mendokumentasikan kegiatan ekonomik suatu entitas. Saat entitas usaha hanya melibatkan 

pelaku tunggal, proses dokumentasi ini tidak mempunyai masalah. Seiring perkembangan 

usaha, ketika entitas memasukkan pihak luar dalam proses bisnis kemudian memisahkan 

posisi pengelola dan pemilik, pada saat itulah akuntansi diperlukan untuk menjadi sarana 

menyampaikan informasi dan pertanggungjawaban dari pengelola kepada pemilik. Pada 

tahap ini, akuntansi tidak hanya berkaitan dengan proses pencatatan dan penghitungan, 

tetapi juga dengan faktor manusiawi, misalnya maksimisasi utilitas. 

Berbagai kasus fraud menunjukkan bahwa faktor manusiawi mampu mengubah 

informasi, yang seharusnya menjadi sarana pertanggungjawaban, menjadi bencana 

kemanusiaan yang dahsyat. Pertanyaan sederhana muncul, mengapa semua itu dapat 

terjadi? Para analis mungkin akan mengajukan sederetan formulasi untuk menjelaskan hal 

tersebut, namun secara filosofis, hal tersebut bisa terjadi karena hilangnya nilai kejujuran. 

Nilai kejujuran akan hilang pada saat etika tidak lagi menjadi bagian integral dari suatu 

proses bisnis. 

Masalah etika dapat muncul dalam setiap tahap operasi bisnis. Sebagai bahasa bisnis, 

informasi akuntansi dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dengan kepentingan yang 

berbeda, sesuai kontribusi legal maupun bisnis yang telah diberikan kepada perusahaan 

(manajemen). Masalah akan muncul ketika dalam suatu proses transaksi bisnis terjadi 

“kesepakatan” namun tidak mencapai goal congruence (keselarasan tujuan) antara 

stakeholders dengan perusahaan (manajemen). Tidak tercapainya goal congruence terjadi 

ketika salah satu pihak, terutama manajemen, tidak dapat memaksimalkan kepentingannya 

(misalnya kompensasi yang lebih tinggi, bunga pinjaman yang lebih rendah, atau pajak 

yang lebih rendah). Manajemen yang mempunyai akses terbesar terhadap informasi 

transaksi bisnis entitas, berpotensi mendistorsi informasi akuntansi yang akan 

disampaikan. Stakeholders yang terbatas aksesnya terhadap pengolahan bisnis entitas, 

“mau-tidak mau” harus menerima informasi tersebut “apa adanya”. Kondisi ini dikenal 

dengan istilah asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan distribusi informasi pada pihak-

pihak yang melakukan suatu transaksi ekonomik. Keadaan ini mempunyai dua bentuk 

konsekuensi, yaitu adverse selection, yaitu kekeliruan pengambilan keputusan akibat 
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keterbatasan informasi, dan moral hazard, yaitu intensi atau niat salah satu pihak 

memanfaatkan keterbatasan akses informasi pihak lain untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Pertimbangan etika akan sangat mempengaruhi potensi terjadinya 

asimetri informasi, terutama dari sisi pengendalian moral hazard, untuk mencegah 

terjadinya adverse selection bagi stakeholders. 

Pertanyaan sederhana tersebut penulis angkat sebagai motivasi utama artikel ini. 

Penulis ingin menyampaikan gambaran sederhana mengenai peran etika dalam penciptaan 

informasi akuntansi, karena tidak sekedar melibatkan perhitungan matematis, tetapi juga 

pertimbangan nilai (value judgment) yang sangat rentan dipengaruhi oleh faktor non teknis, 

misalnya intensi atau niat. Harapan penulis sederhana saja. Setelah membaca tulisan ini, 

pembaca diharapkan dapat lebih mengapresiasi akuntansi sebagai suatu ilmu yang 

kompleks, dan tidak hanya dilihat sebagai teknik mencatat dan menghitung uang yang 

tidak pernah nyata fisik uangnya
2
. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Menyadari kerentanan informasi akuntansi terkontaminasi kepentingan manajer, 

asosiasi akuntan Amerika memandang perlu menetapkan sejumlah rambu yang dapat 

meminimalkan moral hazard manajer. Rambu tersebut antara lain berupa karakteristik 

kualitatif informasi, ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna 

bagi pemakainya, dan standar akuntansi berisi pedoman bagi penyedia informasi keuangan 

dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan serta pelaporan.  

Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi  

Rumusan tujuan akuntansi yang relatif komprehensif pertama kali dimuat dalam A 

Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang dipublikasi oleh American 

Accounting Association pada tahun 1966
3
. Perumusan tujuan akuntansi tersebut 

memperkenalkan pendekatan pengguna sebagai orientasi, dan diformulasi menjadi empat 

butir, yaitu: 

1. Untuk pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumberdaya yang terbatas sebagai 

dasar penetapan tujuan dan sasaran. 

                                                           
2
Opini ini sering sekali penulis dengarkan dalam keseharian sebagai pengajar. Pandangan yang “dangkal” seperti inilah 

yang menyebabkan mahasiswa akuntansi sendiri tidak selalu mampu memahami ilmu yang dipelajari selama di bangku 

kuliah. 
3Wolk et al. 2008. op. cit. hal. 154. 
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2. Untuk mengarahkan dan mengendalikan sumberdaya manusia dan material yang 

dimiliki perusahaan secara efektif. 

3. Untuk menjaga dan melaporkan fungsi ke-kustodian-an (custodianship) manajemen 

atas sumberdaya perusahaan. 

4. Untuk memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. 

Konsep tujuan akuntansi tersebut diadaptasi oleh Financial Accounting Standards Board 

(FASB), dewan standar Amerika dalam rerangka konseptual yang tertuang dalam 

Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC) nomor 1 Objectives of Financial 

Reporting by Business Enterprises (diterbitkan November 1978) dan nomor 2 Qualitative 

Characteristics of Accounting Information (diterbitkan Mei 1980), yang kemudian 

digantikan oleh SFAC nomor 8 Conceptual Framework for Financial Reporting bab 1 The 

Objective of General Purpose Financial Reporting dan bab 3 Qualitative Characteristics 

of Useful Financial Information (diterbitkan September 2010). Penggantian SFAC 1 dan 2 

dilakukan selain sebagai penyem-purnaan pernyataan terdahulu, juga merupakan persiapan 

pengadopsian standar akuntansi internasional (International Accounting Standards – IAS) 

dalam pemberla-kuan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang 

direncanakan mulai dilaksanakan FASB tahun 2013.  

SFAC nomor 8
4
 menyatakan tujuan pelaporan akuntansi bertujuan umum (general 

purpose financial reporting) adalah menyediakan informasi keuangan mengenai entitas 

yang dilaporkan, yang berguna bagi investor dan kreditor yang ada maupun yang potensial, 

untuk membuat keputusan mengenai penyediaan sumber-daya bagi entitas. Keputusan 

yang dimaksud meliputi pembelian, penjualan, atau mempertahankan kepemilikan 

instrumen ekuitas dan hutang, serta penyediaan atau pemberian pinjaman, maupun bentuk 

kredit lainnya.  

Informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai entitas, namun 

membantu para pengguna mengestimasi nilai entitas. Laporan ini menyediakan informasi 

mengenai sumberdaya ekonomik entitas dan klaim yang terikat terhadapnya, serta 

menyajikan informasi mengenai pengaruh transaksi dan even lain terhadap perubahan 

sumberdaya ekonomik entitas maupun klaim yang terkait dengan sumberdaya tersebut. 

Pada bab 3 SFAC No.8, FASB menyatakan suatu informasi keuangan harus relevan 

dan disajikan secara jujur sehingga mampu merepresentasi kondisi yang sebenarnya. 

Kebermanfaatan informasi keuangan akan meningkat apabila bersifat komparabel, 

                                                           
4
Statement of Financial Accounting Concepts No. 8 (FASB, 2010) 
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verifiabel, tepat waktu, dan dapat dipahami. Dengan demikian, karakteristik kualitatif 

fundamental informasi keuangan adalah relevansi (relevance) dan penyajian secara jujur 

(faithful representation)
5
.  

Relevansi (relevance). Suatu informasi disebut relevan jika mampu menyebabkan 

perbedaan keputusan yang diambil oleh penggunanya, sebagai dampak nilai prediktif 

maupun nilai konfirmatori yang melekat pada informasi keruangan tersebut. Infor-masi 

keuangan mempunyai nilai prediktif apabila dapat digunakan sebagai input pada proses 

prediksi dampak masa depan yang dilakukan oleh pengguna. Nilai konfirmatori informasi 

keuangan berupa kemampuan menjadi umpan balik (feedback), dalam bentuk konfirmasi 

atau perubahan, mengenai keadaan terdahulu. Karakter relevansi informasi keuangan 

mengandung konsep materialitas, yaitu suatu informasi bersifat material apabila informasi 

tersebut hilang atau salah saji akan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna 

apabila didasarkan pada informasi keuangan suatu entitas spesifik.  

Penyajian secara jujur (faithful representation). Pelaporan keuangan merepresentasi 

fenomena ekonomik dalam wujud kata dan angka. Agar informasi keuangan bermanfaat, 

informasi tersebut tidak hanya merepresentasi fenomena yang relevan, tetapi juga 

menyajikan secara jujur fenomena yang seharusnya direpresentasi. Suatu penyajian 

informasi keuangan yang jujur akan memenuhi tiga karakteristik, yaitu lengkap, netral, dan 

bebas dari kesalahan. Representasi akan lengkap apabila mencakup keseluruhan informasi 

yang diperlukan oleh seorang pengguna untuk memahami fenomena yang digambarkan. 

Representasi yang netral berarti bebas dari bias (manipulasi yang memberikan penekanan 

lebih besar pada suatu unsur informasi) yang dapat menyebabkan kecenderungan 

persepsian pengguna. Netralitas tidak diartikan sebagai bebas makna, karena informasi 

akan relevan jika mampu menyebabkan perbedaan pada keputusan pengguna. Representasi 

yang bebas dari kesalahan bukan berarti akurasi pada semua aspek, namun lebih mengarah 

pada penyajian keseluruhan informasi tanpa ada unsur penghilangan informasi untuk 

tujuan tertentu. 

Kualitas informasi keuangan dapat ditingkatkan melalui komparabilitas, verifiablitas, 

ketepatwaktuan, dan dapat dipahami. Komparabilitas merupakan kualitas yang 

memungkinkan pengguna mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan antar 

komponen, namun tidak bermakna keseragaman. Verifiabilitas akan membantu pengguna 

memastikan bahwa informasi yang disajikan merepresentasi fenomena ekonomik yang 

                                                           
5Ibid. hal. 16. 
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seharusnya direpresentasi. Ketepatwaktuan dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi 

pada waktu yang tepat, sehingga mampu memberikan perbedaan atas keputusan pengguna. 

Informasi keuangan yang disajikan melalui klasifikasi, karakterisasi, dan pengikhtisaran 

merupakan penyederhanaan fenomena ekonomik yang kompleks, sehingga seharusnya 

memudahkan pengguna memahami fenomena tersebut. Agar pengguna mampu memahami 

laporan keuangan, ia harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai aktivitas 

bisnis dan ekonomik. 

Akuntansi memang mempunyai sifat perekayasaan (engineering), tetapi sama sekali 

tidak meninggalkan unsur kebenaran dan kejujuran dalam penyajian informasi. Akuntansi 

juga berhubungan dengan segala aspek ekonomik pada entitas bisnis dan merupakan 

bentuk tanggung jawab sosial entitas. Karakteristik kualitatif dalam rerangka konseptual 

akuntansi merupakan salah satu wujud tanggung jawab profesi kepada masyarakat sebagai 

upaya menjamin kebermaknaan informasi tersebut bagi pengambilan keputusan para 

pengguna.  

Etika versus Laba: Tinjauan Aspek Moral dan Keperilakuan dalam Akuntansi 

Perilaku Oportunistik Manajemen 

Perhatian masyarakat terhadap akuntansi meningkat tajam ketika beberapa raksasa 

bisnis di Amerika tumbang akibat skandal perilaku etis pada era 1998-2002. Profesi 

akuntansi menuai tudingan sinis karena salah satu skandal tersebut menyeret perusa-haan 

akuntansi (kantor akuntan publik) terbesar dunia pada tuntutan hukum yang serius atas 

keterlibatannya dalam skandal tersebut. Arthur Andersen, yang saat itu merupakan akuntan 

publik bagi Enron, akhirnya menyerahkan lisensi akuntan publik bersertifikasi yang 

dimilikinya kepada Securities and Exchange Commission (SEC), BAPEPAM Amerika, 

dan mundur dari bisnis jasa akuntansi. Keterlibatan dan hancurnya Arthur Andersen 

tersebut memperkuat sinisme publik terhadap perilaku etis profesi akuntansi. Pertanyaan 

utama publik adalah apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, 

dimanakah peran para auditor dan akuntan sehingga kondisi menjadi sedemikan parah?
6
 

Tragedi Enron menjadi satu renungan besar bagi profesi akuntansi, dan harus diakui 

bahwa hubungan manajemen dengan akuntansi merupakan salah satu kunci masalah 

akuntansi. Masalah etika utama dalam pelaporan keuangan adalah manajeman, sebagai 

pihak yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan, ternyata tidak mampu 

                                                           
6Jennings, Incorporating Ethics and Professionalism into Accounting Education and Research: A Discussion of the Voids 

and Advocacy for Training in Seminal Works in Business Ethics (Issues in Accounting Education, 2004), hal. 7.  
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melaporkan capaiannya sendiri (Burton [1972] dalam Stewart [1986]). Lebih lanjut, 

Stewart mengutip pernyataan C.E. Johnson (1966)
7
, “...Managers would not be human if 

they did not wish the report card to be favorable.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

seharusnya profesi akuntansi menyadari bahwa manajer selalu mempunyai potensi untuk 

menyajikan laporan keuangan secara bias dalam rangka menuju favorable report card 

sebagaimana diungkapkan Johnson tersebut. Namun dalam kenyataannya, akuntan 

seringkali terlalu percaya dan sepakat pada interpretasi manajemen terhadap prinsip 

akuntansi, yang sesungguhnya memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan laporan 

keuangan, sehingga akuntan dipandang memberikan simpati yang berlebihan pada 

kepentingan klien
8
. 

Apabila memperhatikan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang telah 

dipublikasikan sejak tahun 1980, lebih dari 20 tahun sebelum tragedi Enron terjadi, tidak 

mengherankan jika publik mempertanyakan peran profesi akuntansi (auditor dan akuntan). 

Kondisi ini tentu saja diperparah dengan kenyataan bahwa sebenarnya profesi akuntansi 

mempunyai kode etik maupun standar profesional. Apakah kode etik dan standar profesi, 

maupun rerangka konseptual dan standar akuntansi tidak mampu lagi mencegah terjadinya 

pelanggaran etika dalam bisnis? 

Perilaku manajemen dan hubungannya dengan akuntansi sebenarnya telah 

diungkapkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Positive Accounting Theory. 

Mereka mengungkap bahwa manajemen laba merupakan praktik yang “lazim” digu-nakan 

manajer untuk tujuan tertentu. Praktik manajemen laba dapat diartikan sebagai pemilihan 

kebijakan akuntansi atau tindakan riil oleh manajer untuk memengaruhi laba sehingga 

dapat mencapai target pelaporan laba pada level tertentu (Scott, 2011, halaman 423). Watts 

dan Zimmerman mengungkapkan bahwa manajer berpotensi memanfaatkan kebijakan 

akuntansi untuk mengoptimalkan utilitasnya. Terdapat tiga faktor
9
 yang diidentifikasi 

sebagai pemicu pemanfaatan kebijakan akuntansi oleh manajer, yaitu program kompensasi 

manajerial, perjanjian hutang, dan potensi risiko paparan politik. Manajer berpotensi 

memanfaatkan pilihan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan PABU untuk mencapai 

target laba sesuai kondisi yang dihadapi.  

                                                           
7Stewart, Ethics and Financial Reporting in the United States (Journal of Business Ethics, 1986), hal. 401. 
8R. Boland (1982) dalam Stewart, loc. cit. hal. 402. 
9Faktor-faktor tersebut dikenal sebagai hipotesis teori akuntansi positif, yaitu bonus-plan hypothesis, debt-covenant 

hypothesis, dan political-cost hypothesis (Watts dan Zimmerman, Positive Accounting Theory, Prentice-Hall, 1986). 
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Manajemen laba merupakan “efek samping” asimetri informasi, karena manajer 

merupakan pihak dengan akses optimum terhadap informasi keuangan perusahaan. 

Manajer, dalam menjalankan tugas pengelolaan sumberdaya ekonomik perusahaan, 

sebenarnya menghadapi konflik kepentingan dengan beberapa pihak. Konflik kepentingan 

dapat mendorong timbulnya perilaku oportunis manajemen untuk memanfaatkan aksesnya 

terhadap informasi perusahaan demi pencapaian tujuan pribadinya.  

Faktor lain yang ditengarai berpotensi memunculkan perilaku oportunis adalah fitur 

unik yang dimiliki oleh informasi akuntansi, yaitu publikasian profit hasil usaha. Manajer 

harus memublikasikan kinerjanya kepada stakeholders melalui laporan keuangan. Riset 

keperilakuan manajerial di Amerika menunjukkan bahwa manajer mempunyai kebutuhan 

aktualisasi diri dan reputasi, dan umumnya disalurkan melalui publikasi kinerja. 

Kebutuhan aktualisasi diri yang berlebihan dapat memicu perilaku “narsisme”. Amernic 

dan Craig (2010) mendefinisikan narsisme sebagai berikut
10

: 

A pervasive pattern of grandiosity (in fantasy or behaviour), need for 

admiration and lack of empathy... 

Perilaku ini umumnya dikarakterisasi melalui beberapa kecenderungan, antara lain 

penghargaan berlebih terhadap diri sendiri, kebutuhan pengakuan dan pemujaan yang 

berlebih dari pihak lain, mampu mengeksploitasi pihak lain, empati pada pihak lain  sangat 

rendah, selalu merasa iri terhadap pihak lain atau merasa pihak lain iri ter-hadap dirinya, 

serta bersikap arogan dan sombong. Penelitian Armenic dan Craig ini menunjukkan hal 

yang cukup mengejutkan, yaitu CEO perusahaan-perusahaan ternama Amerika umumnya 

teridentifikasi sebagai narcisist atau pengidap narsisme. Dengan demikian, jika manajer 

mempunyai kecenderungan narsisme, ia berpotensi menggunakan manajemen laba untuk 

memperoleh reputasi dan popularitas secara terus menerus. Selain itu, untuk 

mempertahankan reputasinya, manajemen akan selalu berusaha memenuhi “ramalan” laba 

analis. Hal ini dilakukan agar kinerjanya dinilai baik oleh pasar. 

Pengungkapan aspek psikologis yang melekat pada perilaku manajemen dan laporan 

keuangan merupakan bukti bahwa akuntansi juga terkait dengan aspek keperilakuan, yang 

boleh jadi tampaknya “sangat jauh” dari masalah hitungan dan pengukuran akuntansi. 

Aspek semacam ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan mempengaruhi informasi 

kinerja perusahaan, baik langsung maupun tidak. Jika kondisi berkelanjutan, bukan tidak 

mungkin justru mendistorsi informasi keuangan yang disajikan akuntansi.  

                                                           
10Definisi ini diadopsi dari American Psychiatric Association’s Diagnostic Statistical Manual.  
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Etika dan Penciptaan Informasi Akuntansi 

Laba akuntansi telah lama menjadi fokus utama perhatian stakeholders. Salah satu 

alasan yang paling mungkin adalah laba dipersepsikan oleh para pengguna sebagai 

indikator keberlanjutan operasi entitas. Hal ini menyebabkan laporan laba menjadi 

informasi utama yang direspon oleh pasar. Jika demikian, mengapa manajemen laba dapat 

terjadi? Jawaban pertanyaan ini sangat sederhana, yaitu karena “true income” sebenarnya 

“tidak ada”. Untuk memahami pernyataan ini, tinjauan singkat aspek filosofis yang 

diberikan Macintosh (2009) berikut ini mungkin dapat membantu. Akuntansi mengenal 

berbagai konsep laba
11

. Secara ontologi, riset akuntansi selalu mengasumsikan adanya 

fenomena ekonomik dan keuangan yang independen satu sama lain, dan akuntan 

berhadapan dengan kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan periset umumnya selalu 

berfokus pada aspek epistemologi, yaitu bagaimana meng-ukur fenomena tersebut. 

Pemahaman tersebut menyebabkan periset meyakini bahwa keberadaan economic income 

sebuah entitas bisnis sebagai sebuah “benda nyata”, bahkan sebelum hal tersebut disajikan 

dalam laporan keuangan. Dengan demikian, mereka dapat menilai “kebenaran” laba 

akuntansi tersebut. Pada kenyataannya, kebenaran laba akuntansi bukanlah sesuatu yang 

telah ada, namun “dibuat” melalui standar akuntansi dan PABU yang menjadi panduan 

praktik akuntansi maupun pedoman periset akuntansi untuk mengevaluasi hubungan laba 

dengan berbagai variabel yang lain.  

Jika “kebenaran” laba akuntansi adalah sesuatu yang tentatif, faktor apa yang mampu 

mencegah pemanfaatan “kebenaran” tersebut secara oportunis? Bisnis dibentuk untuk 

menghasilkan uang. Dengan demikian, akan sangat wajar jika pelaku bisnis berupaya 

mengoptimalkan pencapaian tujuan tersebut. Akuntansi telah diklaim sebagai bahasa 

bisnis, dan bertujuan memberikan informasi yang “jujur” mengenai kondisi ekonomik 

suatu entitas
12

. Apabila etika diartikan sebagai pembuatan keputusan mengenai tindakan 

yang baik dan buruk, benar atau salah dalam situasi praktikal (Nuttall [1993] dalam Farell 

dan Farell [1998]), pertimbangan mengenai bagaimana menghasilkan uang akan 

menentukan seberapa besar internalisasi aspek etika oleh pelaku bisnis.  

Konsep kebenaran merupakan hasil interaksi antara nilai yang diyakini dengan 

persepsinya mengenai kondisi yang melingkupinya. Dilema akan muncul apabila terjadi 

                                                           
11Laba akuntansi merupakan hasil perhitungan hasil usaha secara berjenjang, sehingga pada setiap level perhitungan 
akan menghasilkan laba. Hal ini menyebabkan adanya istilah operating income, net income, earnings before interest and 
tax, earnings after tax, dan earnings per share. 
12

Duska, Duska, dan Ragatz. Accounting Ethics (Wiley-BlackWell, 2011) hal. 10. 
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konflik kepentingan, dan dapat memunculkan konsep role morality, yaitu klaim 

pembenaran moral untuk “menimbulkan kerugian” pada pihak lain, yang jika tidak untuk 

tujuan tersebut akan menjadi tindakan yang salah (Radtke, 2008). Konsep ini merupakan 

imbas dilema etika yang lazim terjadi dalam dunia profesional. Riset Radtke (2008) 

menginvestigasi persepsian konsep role morality pada tiga kelompok profesional: akuntan, 

dokter, dan pengacara. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa akuntan umumnya tidak 

menyetujui konsep role morality, sementara dokter umumnya masih bisa menerima konsep 

tersebut dengan beberapa pertimbangan. Profesi pengacara merupakan kelompok yang 

mempersepsikan role morality sebagai hal yang sangat bisa diterima. 

Jika menilik hasil riset-riset keperilakuan tersebut, tampaknya peran etika menjadi 

sangat vital dalam penciptaan informasi akuntansi, karena “nilai” utama informasi 

keuangan yang disajikan laporan akuntansi adalah faithful representation. Ketika 

pertimbangan etika manajemen mengalami distorsi, misalnya oleh pemenuhan orientasi 

utilitas pribadi melalui perilaku oportunistik, informasi akuntansi tidak lagi mempunyai 

“nilai”. Kebenaran laba akuntansi yang nisbi sangat rentan didistorsi oleh kontaminasi 

pertimbangan ekonomis maupun faktor psikologis yang melekat pada diri manajer. Selama 

profesi akuntansi belum bisa menentukan konsep akuntansi yang benar-benar “benar”, 

etika memainkan peran sentral dalam pencip-taan informasi keuangan oleh akuntansi. 

Tantangan Profesi: Elaborasi Peran Etika untuk Meningkatkan Keandalan Informasi 

Akuntansi  

Jika etika sudah terindikasi sebagai aspek penting dalam penciptaan “nilai” dalam 

informasi akuntansi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana profesi akuntansi 

mengelaborasinya dalam konsep penciptaan informasi yang handal. Akuntan merupakan 

pihak yang harus berhadapan langsung dengan paparan risiko perilaku tidak etis 

manajemen. Tragedi Enron telah membuktikan bahwa ketika kode etik profesi tidak 

dipertahankan, profesi akuntansi menghadapi ancaman ketidak-percayaan publik yang 

fatal. Untuk itu, pembahasan pada bagian ini akan lebih banyak menyoroti bagaimana 

upaya profesi akuntansi untuk menginternalisasi nilai etika dalam code of conduct jasa 

profesional yang dilaksanakan anggotanya. 

Donaldson (2012) mengungkapkan tiga masalah etika yang menyebabkan krisis 

ekonomik akibat skandal moral.  

Paying for peril, fenomena pemberian penghargaan jangka pendek yang sebenarnya 

mengorbankan kondisi masa depan perusahaan. Ketika manajer diberikan kompensasi 
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jangka pendek, sementara ia tidak tahu seberapa lama ia akan digunakan oleh perusahaan, 

manajer akan berusaha mengoptimalkan kompensasi jangka pendeknya secara spekulatif, 

relatif terhadap peluang kompensasi jangka panjangnya.  

The normalization of questionable behavior. Konsep ini mengacu pada kondisi yang 

dihadapi oleh suatu kelompok yang berada dalam kondisi tidak aman, dan lama kelamaan 

akan menginternalisasi kondisi tersebut dalam bentuk norma yang berlaku umum. Manajer 

merupakan pihak yang berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi. Hal ini berakibat 

pada besarnya risiko yang harus ditanggung manajer dalam pengelolaan entitas. Ketika 

kondisi ini diinternalisasi manajer dalam bentuk “optimalisasi utilitas jangka pendeknya”, 

manajer akan mengabaikan kepentingan pihak lain yang terkait dengan perusahaan.  

Tech-shock. Adanya alternatif pendanaan perusahaan (misalnya sekuritisasi) yang muncul 

seiring perkembangan dunia bisnis sebenarnya menyebabkan shock bagi para pelakunya. 

Ketika manajer melihat manfaat dari alternatif tersebut, muncul “ketamakan” yang 

mendorong eksploitasi terhadap alternatif tersebut.  

Pada bagian simpulan, Donaldson mengisyaratkan perlunya pembelajaran etika pada 

setiap tahap pendidikan akuntansi. Dapatkah etika dipelajari? Ketika etika diartikan 

sebagai sebuah kemampuan untuk membuat pertimbangan dan penilaian etis, pertanyaan 

tersebut menjadi sebuah tantangan yang sangat berat, mengingat pendidikan membutuhkan 

elaborsi teori dan pengalaman yang didukung rerangka konseptual yang memadai 

mengenai pengembangan etika (Geary dan Sims, 1994).  

Bagaimana etika dipelajari? Puxty, Sikka, dan Willmott (1994) menunjukkan bahwa 

proses pendidikan akuntansi dan aktivitas akuntansi merupakan dua hal yang saling 

menguatkan. Keduanya membentuk lingkaran yang saling mempengaruhi. Pendidikan 

akuntansi harus mulai memperkenalkan konsep kepentingan publik bagi para peserta didik, 

agar mereka mampu melihat perspektif lain dalam proses penilaian profesional yang akan 

dijalani. Selain itu, mereka juga harus mampu melihat adanya konflik kepentingan dalam 

lingkaran bisnis. Hal ini akan membantu para akuntan mengidentifikasi potensi bias yang 

terdapat dalam asersi manajemen. Kesadaran bahwa akuntan bekerja untuk kepentingan 

publik diharapkan dapat membantu mereka menginternalisasi etika untuk mempertahankan 

“nilai” dalam informasi akuntansi.  

Spalding dan Oddo (2011) menyatakan bahwa salah satu cara menginter-nalisasi 

etika adalah mengarahkan prinsip akuntansi dan prinsip profesi akuntansi menjadi 

“berbasis etika”. International Federation of Accountants  (IFAC) meng-haruskan akuntan 
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profesional memenuhi beberapa prinsip dasar yaitu: Integrity (erbuka dan jujur dalam 

setiap hubungan profesional dan bisnis), Objectivity (mencegah terjadinya bias, konflik 

kepentingan, atau pengaruh lain yang dapat menggganggu penilaian profesional), 

Professionalcompetence and due care (mempertahankan pengetahuan dan kema-hiran 

profesional pada level yang disyaratkan, untuk memastikan bahwa klien akan menerima 

jasa yang didasarkan pada rerangka pikir yang terkini), Confidentiality (menghormati 

kerahasiaan informasi yang yang diperoleh selama memberikan jasa profesional, dan tidak 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang jelas), Professional behaviour 

(menaati hukum dan regulasi serta menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi). 

Secara umum, kode etik profesi akuntansi selalu mengandung lima nilai utama yaitu 

integritas, objektivitas, ketelitian, loyalitas, dan perilaku profesional. Kelima hal tersebut 

dapat diartikan sebagai prinsip perilaku profesional dan seharusnya menjadi jiwa dalam 

standar profesional. Berikut disajikan pengaruh level pemenuhan prinsip tersebut pada 

hasil kinerja profesional: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Level Output Prinsip Profesional 

Profesi akuntansi telah lama mengakui etika sebagai bagian integral dari nilai 

profesional. Hal ini tercermin dari adanya upaya internalisasi etika dalam berbagai standar 

profesi akuntansi. Sebenarnya perusahaan pun dapat menginternalisasi nilai etika dalam 

strategi bisnis yang dilaksanakannya. Salah satu konsep yang populer saat ini adalah 

melalui integrasi nilai social responsibility dalam kegiatan bisnis. Terlepas kontroversi 

yang muncul pada area ini, perusahaan yang ingin mempertahankan kontinuitas usahanya 

perlu mempertimbangkan hal ini. Konsep tanggung jawab sosial sebenarnya juga 

merupakan salah satu poin tujuan akuntansi yang disampaikan AAA dalam ASOBAT. 

Dengan demikian, seharusnya pelaku bisnis tidak memandang etika dan bisnis sebagai 

bagian yang terpisah, karena bagaimana-pun juga, integritas manajemen dan “nilai” 
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informasi yang disajikan hanya akan bermakna apabila diciptakan melalui mekanisme 

yang bermoral dan beretika. 

Status akuntansi sebagai bahasa bisnis membawa implikasi besar pada 

perkembangan pemikiran dan profesi akuntansi. Sebagai sebuah bahasa, akuntansi harus 

mampu menyampaikan simbol-simbol yang bermakna, sebagai informasi, kepada pihak 

yang berkepentingan. Sejauhmana simbol-simbol tersebut bermakna sangat dipengaruhi 

oleh proses penciptaannya. Mengacu pada karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang 

dikemukakan FASB dalam SAFC No.8, suatu informasi akan bernilai jika memenuhi 

syarat relevance dan faithful representation. Informasi hanya akan mempunyai nilai 

relevansi jika disajikan secara jujur dan merepresentasi fenomena yang seharusnya. Tidak 

adanya “true income” merupakan tantangan terbesar bagi profesi akuntansi untuk menjaga 

kualitas informasi yang dihasilkannya. Upaya minimisasi potensi perilaku oportunistik 

manajemen yang mendistorsi laporan keuangan dengan utilitasnya harus diintegrasi dalam 

struktur tata kelola organisasi dan internalisasi konsep etika dalam strategi bisnis. 

 

KESIMPULAN 

Profesi akuntansi telah lama mengakui etika sebagai bagian integral dari nilai 

profesional. Hal ini tercermin dari adanya upaya internalisasi etika dalam berbagai standar 

profesi akuntansi. Sebenarnya perusahaan pun dapat menginternalisasi nilai etika dalam 

strategi bisnis yang dilaksanakannya. Salah satu konsep yang populer saat ini adalah 

melalui integrasi nilai social responsibility dalam kegiatan bisnis. Terlepas kontroversi 

yang muncul pada area ini, perusahaan yang ingin mempertahankan kontinuitas usahanya 

perlu mempertimbangkan hal ini. Konsep tanggung jawab sosial sebenarnya juga 

merupakan saah satu poin tujuan akuntansi yang disampaikan AAA dalam ASOBAT. 

Dengan demikian, seharusnya pelaku bisnis tidak memandang etika dan bisnis sebagai 

bagian yang terpisah, karena  integritas manajemen dan “nilai” informasi yang disajikan 

hanya akan bermakna apabila diciptakan melalui mekanisme yang bermoral dan beretika. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal dan 

PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah. Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah derajat desentralisasi fiskal (DDF) 

dan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya 

adalah tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) dan tingkat pengangguran terbuka (Y2). Hasil dalam penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di 

Propinsi Jawa Tengah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Penelitian dilaksanakan dengan metode kausalitas, yaitu dengan menguji dan membuktikan hipotesis 

penelitian. Penelitian ini dibantu dengan software SPSS versi 16.0. Data yang dipakai adalah data sekunder 

yang berbentuk data tahunan. Penelitian ini mengamati data dari tahun 2009-2011. Penelitian ini 

menggunakan dua model regresi linear berganda dan diuji dengan menggunakan koefisien determinasi, 

pengujian parsial dan simultan. 

Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji statistik t yang dilakukan pada model regresi 

linear berganda dengan variabel dependennya yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) membuktikan bahwa 

hanya variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang secara parsial berpengaruh terhadap model dengan 

variabel dependen tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1). Sedangkan pengujian parsial (uji statistik t) yang 

dilakukan pada model regresi linear berganda dengan variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka 

(Y2) membuktikan kedua variabel independen yaitu DDF dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka (Y2). 

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji statistik F pada model regresi linear berganda 

dengan variabel dependennya tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) membuktikan bahwa secara simultan 

variabel DDF dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1). Sedangkan pengujian 

simultan (Uji statistik F) yang dilakukan pada model regresi dengan variabel dependennya tingkat pengangguran 

terbuka (Y2) membuktikan bahwa secara simultan kedua variabel DDF dan PDRB tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka (Y2). 

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, PDRB, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Tingkat Penganguran 

Terbuka 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to prove how great the influence of fiscal decentralization and the GDP to 

the level of welfare and the open unemployment rate at Regency / City in Central Java Province. The 

variables analyzed were the degree of fiscal decentralization (DDF) and the regional gross domestic product 

(GDP) as independent variables. While the dependent variable is the level of social welfare (Y1) and the 

open unemployment rate (Y2). The results in this study can be used as input and consideration of the local 

government / municipality in the Province of Central Java in making decisions relating to fiscal 

decentralization in order to improve the welfare of society. 

Research conducted by the method of causality, ie the test and prove the hypothesis of the study. This 

research was supported by the software SPSS version 16.0. Data used is secondary data in the annual data. 
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The study looked at data from 2009-2011. This study uses two multiple linear regression model and tested 

using the coefficient of determination, partial and simultaneous testing.Partial test results using statistical test 

t performed on multiple linear regression model with the dependent variable is the level of welfare (Y1) to 

prove that the only variable degree of Fiscal Decentralization (DDF) which partially affect the model with the 

dependent variable level of social welfare (Y1 ). While the partial test (t statistical test) conducted on 

multiple linear regression model with the dependent variable is the level of unemployment (Y2) prove both 

independent variables, DDF and GRDP partially no effect on the rate of unemployment (Y2). 

The test results simultaneously by using statistical test F on multiple linear regression model with the 

dependent variable level of social welfare (Y1) prove that the variables simultaneously DDF and PDRB 

affect the level of social welfare (Y1). While testing the simultaneous (statistical test F) are performed on the 

dependent variable regression model with the open unemployment rate (Y2) to prove that the two variables 

simultaneously DDF and the GDP does not affect the level of unemployment (Y2). 

Keywords: Fiscal Decentralization, the GDP, Level of Public Welfare and the unemployment rate Open 

 

A. PENDAHULUAN 

Otonomi daerah diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2001 yang merupakan 

kebijakan yang dihasilkan pada era reformasi. Sebelumnya pemerintahan menganut sistem 

sentralisasi yang merupakan sistem pemerintahan yang dibangun secara terpusat. Semua 

kebijakan dalam berbagai bidang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Daerah tidak 

berhak dan tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sistem 

ini dianggap tidak mampu memberikan pemerataan pembangunan di berbagai daerah. 

Sistem sentralisitik menyebabkan terjadinya pemusatan kewenangan dipemerintah pusat, 

yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antar daerah dengan pusat 

menjadi semakin tinggi.   

Propinsi Jawa Tengah sebagai propinsi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup 

besar yaitu kurang lebih 32 juta jiwa harus mampu melaksanakan dan mengelola kebijakan 

desentralisasi pemerintahan ini terutama dalam bidang desentralisasi fiskal yang berorientasi 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan 

pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu juga mengurangi jumlah angka pengangguran. 

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah 

daerah dalam mengelola sumber daya keuangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu kebijakan desentraliasai fiskal mengharuskan pemerintah pusat untuk memberikan 

dana perimbangan yang berupa dana  transfer kepada pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah juga mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir pada suatu wilayah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan PDRB 

yang besar tentunya akan mendorong pada peningkatan tingkat kesejahteraan dan 

pengurangan angka pengangguran yang ada di masyarakat. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, penelitian ini merumuskan: 1) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?, 2) 

Apakah PDRB berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?, 3) Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?, 4) Apakah PDRB 

berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah?, 5) Apakah desentralisasi fiskal dan PDRB secara simultan berpengaruh 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?, 6) 

Apakah desentralisasi fiskal dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?. Sedangkan  luaran 

penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan lebih lanjut bagi 

penelitian dibidang akuntansi dan keuangan daerah. 2) Sebagai bahan bacaan dan 
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menambah referensi bagi mahasiswa dan pendidik dibidang akuntansi sektor publik. 

 

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

1. Desentralisasi fiskal 

Pengertian mengenai desentralisasi fiskal beragram sumbernya, diantaranya menurut 

Khusaini (2006) yang menyatakan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewewenangan 

di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara 

administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Kemudian setidaknya ada tiga variasi definisi desentralisasi fiskal (Bird, 1986b). Pertama, 

desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah 

pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah (dekonsentrasi). Kedua, 

delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan 

pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, 

devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi 

tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah. 

Desentralisasi fiskal dapat diukur dengan melihat nilai rasio derajat desentralisasi fiskal 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi 

pengeluaran total pemerintah Kabupaten/Kota dalam satuan persen. Penggunaan variabel 

desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi (2000), Halim (2004), 

dan Mursinto (2004 dalam Sasana, 2009). Selain itu desentralisasi fiskal / otonomi fiskal 

juga dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang 

ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan 

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat 

maupun dari pinjaman (Halim, 2008). 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Arsyad (2004), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.  

Sedangkan pengertian PDRB menurut Saberan (2002), Produk Domestik Regional 

Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan  berbagai  aktivitas  ekonomi  dalam  

suatu  wilayah.   

3. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika masyarakat mampu memperoleh 

haknya seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. 

Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut, United Nations Development 

Programe (UNDP) pada tahun 1990 menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang 

dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti tingkat harapan 

hidup (life expectancy at age), tingkat melek huruf masyarakat (literacy rate) dan rata-rata 

lama sekolah (men years of schooling), serta tingkat pendapatan riil per kapita  berdasarkan 

daya beli masing-masing (purchasing power parity). Laporan ini menganggap bahwa 

pembangunan manusia pada hakekatnya adalah “suatu proses memperbesar pilihan-pilihan 

manusia”. Indikator kesejahteraan manusia yang disusun oleh UNDP dikenal dengan 

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini 

besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan 

manusia-nya tinggi, demikian sebaliknya (Saputra, 2011).  

Kemudian menurut Kuncoro (2003) penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-

1,0 yang terdiri dari:  
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Kategori rendah  : nilai IPM 0-0,5  

Kategori menegah  : nilai IPM antara 0,51-0,79  

Kategori tinggi  : nilai IPM 0,8-1,0 

 

Sedangkan menurut Sukmaraga (2011) konsep Pembangunan Manusia yang 

dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja 

pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :  

Tinggi   : IPM lebih dari 80,0  

Menengah Atas  : IPM antara 66,0 – 79,9  

Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9  

Rendah   : IPM kurang dari 50,0  

4. Tingkat pengangguran terbuka 

Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau 

mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 

atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat 

pengangguran terbuka adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran 

terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (Anonim, 2011). 

5. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan pemberian wewenang dalam pengelolaan 

keuangan yang lebih luas terhadap pemerintah daerah. Dengan kebijakan desentraliasasi 
fiskal yang ada di pemerintah daerah seharusnya dapat mendorong bagi peningkatan tingkat 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat didaerah. Selanjutnya berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat lokal, Musgrave (1959) dan Oates membangun teori fiscal 

federalism yang menekankan pentingnya revenue and expenditure assignment antar level 

pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. 

Lindaman dan Kurt Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal 

terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas 

kebutuhan dasar (basic needs), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang 

sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk 

melihat variabel desentralisasi dan human development index untuk melihat basic needs. 

Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap 

pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana 

desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi 

yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan 

makroekonomi, dan sebagainya. 

6. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

Produk domestik regional bruto menggambarkan seberapa besar barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam sebuah wilayah. Semakin besar PDRB yang 

ada disuatu daerah maka akan mendorong bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan 

akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

PDRB juga mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang ada disuatu wilayah, yang berarti 

implementasi kebijakan dan  perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk 

meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. 

Menurut Boediono (2009: 29), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk 

melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti 

oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi besama-sama adalah 

kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, 

pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia 

menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, 

sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang 

sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. 

7. Pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka 

Studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), menggunakan pertumbuhan di 

daerah pada harga konstan sebagai proksi pertumbuhan ekonomi. Philips dan Woller 

(1997), juga menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai 

proksi pertumbuhan ekonomi. Dari dua pendapat tersebut , terlihat jelas bahwa Produk 

Domestik Bruto, yang dalam konteks daerah adalah Produk Domestik Regional  Bruto 

(PDRB) merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

dalam suatu wilayah. Jika PDRB yang ada disuatu wilayah nilainya tinggi dan selalu 

mengalami kenaikan yang tinggi setiap tahunnya, bisa dikatakan bahwa tingkat 

pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut adalah tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan mendorong bagi penciptaan lapangan kerja yang baru. Sehingga dengan 

pembukaan lapangan kerja diharapkan bahwa tingkat pengangguran akan berkurang. 

8. Penelitian - Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan Saputra (2011) yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian 

tersebut adalah bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah 

pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat, yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakat; dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi  desentralisasi fiskal makin 

tinggi pula kesejahteraan masyarakat.  Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2005-2008. 

Penelitian lain dilakukan oleh Hajji dan Nugroho (2013) yang berjudul “ Analisis 

PDRB, Inflasi, Upah Minimum Propinsi, dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011”. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi TPT. Dari empat faktor yang 

diteliti (PDRB, Inflasi, UMP dan AMH), terbukti bahwa UMP dan AMH berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini dapat dimengerti mengingat tingkat upah 

yang ditetapkan pemerintah di atas keseimbangan pasar dirasa sangat membebani 

perusahaan dalam biaya produksinya, dan kualitas pendidikan yang tinggi membuat 

masyarakat Jawa Tengah enggan bekerja pada tingkat upah yang mereka rasa kurang 

sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses menempuh pendidikan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua model, yang ingin melihat 

pengaruh variabel independen (variabel derajat desentralisasi fiskal dan PDRB) terhadap 

variabel dependen (tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka). 

Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel independen yang sama 

untuk melihat pengaruhnya terhadap masing-masing variabel dependen yaitu variabel 

tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, dalam 

penelitian ini menggunakan data time series selama 3 tahun yaitu 2009-2011. 

 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

318 
 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kausalitas 

(sebab akibat), dan dalam penelitian ini juga diperkaya dengan statistik deskriptif untuk 

hal-hal tertentu yang diperlukan. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji  hipotesis  

penelitian  yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan 

sebagai dasar untuk  menarik  kesimpulan  penelitian,  mendukung  atau  menolak  

hipotesis  yang dikembangkan dari telaah teoritis.  

Penelitian ini menganalisis bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

Di dalam penelitian ini menggunakan dua model regresi. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah desentralisasi fiskal dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam penelitian ini menguji apakah 

desentralisasi fiskal dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan apakah desentralisasi fiskal dan PDRB berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran terbuka. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota. Sedangkan dalam teknik 

penentuan sampel penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Dalam teknik ini unsur populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak 

terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan 

murah (Indriantoro dan Bambang , 1999). Selain itu menurut Sekaran (1992) dalam teknik 

convenience sampling, sampel yang dipilih sebagai subyek, yang paling mudah diakses. 

Setelah dilakukan pengambilan sampel terhadap seluruh populasi Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah, didapatkan sampel sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Jumlah sampel ini 

diambil dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam mengakses data sampel dan 

karena adanya keterbatasan waktu dan dana dalam penelitian. 

Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

pihak ketiga. Data sekunder ini merupakan data tahunan selama 3 tahun yaitu dari 

tahun 2009-2011. Data penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi 

APBD yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui  

internet.  Laporan  Realisasi  APBD  ini akan diperoleh data mengenai jumlah realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan pengeluaran 

pemerintah daerah yang akan digunakan untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal. 

Sedangkan data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat 

pengangguran terbuka diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui 

internet. Sedangkan data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan 

melihat data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM). Data mengenai IPM 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diperoleh dari website yang merupakan data yang 

dikeluarkan oleh BPS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel -variabel sebagai berikut: Derajat 

Desentralisasi Fiskal (DDF), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat ( Y1) dan Tingkat Pengganguran Terbuka (Y2). Definisi 

operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 

Pada penelitian ini, pengertian desentralisasi fiskal yang menggunakan Bird dan 

Vaillancourt (2000) dan Manor, (1999) yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal 

adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan 

pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang 

dilimpahkan. Desentralisasi fiskal dapat diukur dengan melihat nilai rasio derajat 

desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan 

pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah Kabupaten/Kota dalam satuan persen. 

Penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada Zang dan Zou (1998), Mahi 

(2000), Halim (2004), dan Mursinto (2004 dalam Sasana, 2009). 

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pengertian PDRB menurut Arsyad (2004), PDRB merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah 

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu 

wilayah. PDRB dinyatakan dalam rupiah 

c. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y1) 

Dalam penelitian ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. 

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) 

Pengangguran pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari 

pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang menunjukkan 

banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan 

kerja (Anonim, 2011). 
Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

2. Terdapat pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

3. Terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran terbuka pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

4. Terdapat pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

5. Terdapat pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal dan PDRB terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

6. Terdapat pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal dan PDRB terhadap tingkat 

pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

Model Penelitian 

Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  model  analisis  regresi 

berganda,  bertujuan  untuk  memprediksi  kekuatan  pengaruh  seberapa besar 

variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Secara umum, analisis 

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan 

atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003) 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Y1 =  + ß1DDF + ß2PDRB+ e 
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Y2 =  + ß1DDF + ß2PDRB+ e 

dimana : 

Y1        = Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Y2        = Tingkat Pengangguran Terbuka 

          = Konstanta 

β          = Slope atau koefisien regresi atau intersep 

DDF    =  Derajat Desentralisasi Fiskal 

PDRB =   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

e          = error 

Metode Pengujian Hipotesis 

Persamaan regresi linier berganda dalam model penelitian ini akan dilakukan pengujian 

dengan menggunakan soft ware pengolahan data SPSS versi 16.  Sebelum dilakukan 

pengujian terhadap regresi linier berganda tersebut dilakukan terlebih dahulu pengujian 

asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heterokedastisitas. Pengujian terhadap model regresi liniear berganda ini dengan melakukan 

pengujian statistik sebagai berikut: koefisien determinasi, uji F, dan uji t. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif akan menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana data dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan sum dari 

sampel penelitian. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Y1 57 67.7 77.4 4108.4 72.078 .2824 2.1320 

Y2 57 3.0 12.3 368.3 6.462 .2750 2.0765 

DDF 57 .1 .4 8.3 .146 .0063 .0476 

PDRB 57 869452.0 2.3E7 2.5E8 4.367E6 5.6094E5 4.2350E6 

Valid N (listwise) 57       

 

Berdasarkan tabel di atas, dengan jumlah n sampel sebanyak 57 terlihat bahwa 

variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang 

diukur melalui besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , selama periode tahun 

2009-2011 nilai tertinggi sebesar 77,4 ada pada Kota Semarang dan nilai terendah sebesar 

67,7 terdapat di Kabupaten Brebes. Sedangkan nilai rata-rata (mean) IPM di Propinsi Jawa 

Tengah berdasarkan sampel sebanyak 19 Kabupaten/Kota selama periode tahun 2009-2011 

sebesar 72,07. Nilai rata-rata IPM tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah masuk dalam kategori menengah. 

 Variabel tingkat penggangguran terbuka (Y2) pada tabel tersebut menunjukkan 

bahwa nilai terrendah tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,00 dan nilai tertinggi 

sebesar 12,3 pada Kabupaten Pemalang. Sedangkan dilihat dari nilai rata-rata TPT yang 

ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebesar 6,46. Hal ini berarti bahwa ada sekitar 6 

orang pengangguran terbuka pada setiap 100 orang penduduk yang masuk dalam kategori 

angkatan kerja. 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, model regresi linier tidak ditemukan masalah dalam 

normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokesdasitas. Dengan hasil pengujian 

asumsi klasik tersebut berarti model regresi liniear layak untuk dilakukan pengujian lebih 

lanjut yaitu pengujian secara simultan dan parsial. Pengujian secara simultan dengan 

menggunakan uji F, sedangkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t. 

Adapun hasil analisis regresi liner berganda dengan menggunakan bantuan software  

SPSS versi. 16 adalah sebagai berikut: 

Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Dalam tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R
2  

untuk model regresi 

dengan variabel dependen Y1 adalah 0,294, hal ini berarti bahwa variabel dependen yakni 

tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) dipengaruhi oleh  variabel DDF dan PDRB sebesar 

29,4% , sedangkan sebesar 70,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain kedua 

variabel independen tersebut. 

 

Tabel 2. Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .565a .319 .294 1.7913 

a. Predictors: (Constant), PDRB, DDF  

Sedangkan tabel dibawah menunjukkan bahwa besarnya adjusted R
2  

untuk model 

regresi dengan variabel dependen Y2 adalah  0,043, hal ini berarti bahwa variabel dependen 

yaitu tingkat pengangguran terbuka (Y2) dipengaruhi oleh  variabel DDF dan PDRB hanya 

sebesar 4,3% , sedangkan sebesar 95,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain 

kedua variabel independen tersebut. 

 

 

Tabel 3. Model Summary 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .278a .077 .043 2.0315 

a. Predictors: (Constant), PDRB, DDF  

Pengujian parsial (Uji statistik t) 

Pengujian parsial untuk model regresi dengan variabel dependen Y1 dapat 

ditunjukkan dalam tabel 4. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa hanya variabel Derajat 

Desentralisasi Fiskal (DDF) yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y1), karena signifikan  0,023 atau jauh di bawah 0,05 atau 5%. Sedangkan variabel PDRB 

secara parsial atau individual tidak berpengaruh ke tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1), 

karena nilai signifikansinya sebesar 0,236 lebih besar dari 0,05. Hipotesis yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat (Y1) dapat diterima. Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) ditolak. 
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Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 69.041 .897  76.947 .000 

DDF 17.759 7.609 .396 2.334 .023 

PDRB 1.024E-7 .000 .203 1.199 .236 

a. Dependent Variable: Y1     

          Pengujian parsial juga dilakukan pada model regresi linear dengan variabel dependen 

Y2. Hasil uji signifikansi dapat dilihat pada tabel 5. Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa 

kedua variabel independen yaitu DDF dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka (Y2), karena nilai signifikansi jauh diatas 0,05. Jadi hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan PDRB 

terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2) ditolak. 

 

 

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.352 1.018  5.259 .000 

DDF 4.929 8.629 .113 .571 .570 

PDRB 8.963E-8 .000 .183 .925 .359 

a. Dependent Variable: Y2     

 

 

 

Pengujian simultan (Uji Statistik F) 

Hasil pengujian simultan atau uji statistic F dapat dilihat dalam tabel 6 dan tabel 7 di 

bawah ini. 

  Tabel. 6 Anova (Uji Signifikansi F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 81.276 2 40.638 12.665 .000a 

Residual 173.269 54 3.209   

Total 254.545 56    

a. Predictors: (Constant), PDRB, DDF    

b. Dependent Variable: Y1     

 

Dalam tabel 6 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,665 dengan probabilitas 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 , maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) atau dapat dikatakan 

bahwa variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) secara bersama sama 
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berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1). Jadi hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal dan PDRB terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) dapat diterima. 

Sedangkan dalam tabel 7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,256 dengan 

probabilitas 0,115. Karena probabilitas jauh lebih besar dari 0,05 , maka model regresi 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) atau 

dapat dikatakan bahwa variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) tidak 

berpengaruh secara bersama sama terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2). Hipotesis 

yang menyatakan terdapat pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal dan PDRB 

terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2) ditolak. 

  Tabel 7. Anova (Uji Signifikansi F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.622 2 9.311 2.256 .115a 

Residual 222.851 54 4.127   

Total 241.473 56    

a. Predictors: (Constant), PDRB, DDF    

b. Dependent Variable: Y2     

Pembahasan 

Hasil pengujian parsial yang dilakukan pada model regresi linear berganda dengan 

variabel dependennya yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) membuktikan bahwa 

hanya variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1), karena signifikan  0,023 atau jauh 

dibawah 0,05 atau 5%. Sedangkan variabel PDRB secara parsial tidak berpengaruh ke tingkat 

kesejahteraan masyarakat (Y1), karena nilai signifikansinya sebesar 0,236 lebih besar dari 

0,05. 

Analisis dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal 

yang merupakan cermin dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang ada di pemerintah 

Kabupaten/Kota mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan lebih luas terhadap Kabupaten/Kota 

untuk mengelola keuangannya dan untuk mengembangkan potensi keuangan yang ada 

didaerahnya. Dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan dan 

dapat melakukan berbagai usaha meningkatkan penerimaan daerahnya. Dengan kewenangan 

yang lebih luas tersebut daerah dapat meningkatkan pendapat asli daerah yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu untuk mengantisipasi ketimpangan 

keuangan antar daerah Kabupaten/Kota juga diberikan dana perimbangan/transfer dari 

pemerintah pusat. Dengan adanya dana perimbangan dari pusat tersebut, pemerintah daerah 

akan lebih mampu dalam meningkatkan pembangunan diwilayahnya sehingga akan 

berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2011) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh 

positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi  

desentralisasi fiskal semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan hasil pengujian parsial yang dilakukan pada model regresi linear berganda 

dengan variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka (Y2) membuktikan kedua 

variabel independen yaitu DDF dan PDRB secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran terbuka (Y2), karena nilai signifikansi jauh diatas 0,05.Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan PDRB belum mampu memberikan 

kontribusi bagi pengurangan tingkat pengangguran terbuka.  
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Sedangkan hasil pengujian simultan dengan menggunakan uji statistik F pada model 

regresi linear berganda dengan variabel dependennya tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) 

membuktikan bahwa nilai F hitung sebesar 12,665 dengan probabilitas 0,000. Karena 

probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 , maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) atau dapat dikatakan bahwa 

variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) secara bersama sama 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1). Hasil pengujian simultan 

tersebut dapat dianalisis bahwa secara bersama-sama kebijakan desentralisasi fiskal yang 

dilakukan pemerintah daerah dan PDRB yang dihasilkan pemerintah daerah dapat 

memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya 

kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan berusaha untuk mengelola dan 

meningkatkan penerimaan daerahnya yang akan dipergunakan dalam rangka peningkatan 

fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan program-program pemerintah dalam rangka 

mengurangi kemiskinan. Sedangkan PDRB menurut Arsyad (2004), merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi disuatu wilayah. Jadi dengan semakin tinggi jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi di Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan 

penghasilan masyarakat, sehingga meningkatnya penghasilan masyarakat akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

Hasil dari pengujian simultan dengan menggunakan uji statistik F pada model regresi 

linear berganda dengan variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka (Y2) 

membuktikan juga bahwa nilai F hitung sebesar 2,256 dengan probabilitas 0,115. Karena 

probabilitas jauh lebih besar dari 0,05 , maka model regresi tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) atau dapat dikatakan bahwa 

variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) tidak berpengaruh secara 

bersama sama terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2). Bisa dikatakan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka tidak dipengaruhi oleh kedua variabel DDF dan PDRB. Tetapi 

pengurangan tingkat pengangguran terbuka bisa dipengaruhi oleh variabel selain kedua 

variabel tersebut. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

1. Hasil pengujian parsial dengan menggunakan uji statistik t yang dilakukan pada model 

regresi linear berganda dengan variabel dependennya yaitu tingkat kesejahteraan 

masyarakat (Y1) membuktikan bahwa hanya variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 

yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen tingkat kesejahteraan 

masyarakat (Y1), karena signifikan  0,023 atau jauh dibawah 0,05 atau 5%. Sedangkan 

variabel PDRB secara parsial tidak berpengaruh ke tingkat kesejahteraan masyarakat 

(Y1), karena nilai signifikansinya sebesar 0,236 lebih besar dari 0,05. 

2. Hasil analisis regresi dengan pengujian parsial (uji statistik t) yang dilakukan pada model 

regresi linear berganda dengan variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka 

(Y2) membuktikan kedua variabel independen yaitu DDF dan PDRB secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2), karena nilai signifikansi jauh 

diatas 0,05. 

3. hasil pengujian simultan dengan menggunakan uji statistik F pada model regresi linear 

berganda dengan variabel dependennya tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) 

membuktikan bahwa nilai F hitung sebesar 12,665 dengan probabilitas 0,000. Karena 

probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 , maka model regresi dapat digunakan untuk 
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memprediksi variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1) atau dapat dikatakan 

bahwa variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) secara bersama 

sama berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y1). 

4. Hasil dari pengujian simultan dengan menggunakan uji statistik F pada model regresi 

linear berganda dengan variabel dependennya tingkat pengangguran terbuka (Y2) 

membuktikan juga bahwa nilai F hitung sebesar 2,256 dengan probabilitas 0,115. 

Karena probabilitas jauh lebih besar dari 0,05 , maka model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel tingkat pengangguran terbuka (Y2) atau dapat 

dikatakan bahwa variabel DDF dan Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) tidak 

berpengaruh secara bersama sama terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y2). 

Saran  

1. Perlu ditambah variabel-variabel independen untuk penelitian yang akan datang, tidak 

hanya derajat desentralisasi fiskal dan PDRB saja, sehingga akan bisa diketahui bahwa 

selain variabel independen tersebut terdapat variabel yang masih dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. 

2. Perlu peningkatan jumlah PDRB dan peningkatan kewenangan yang lebih luas dalam 

kebijakan desentralisasi fiskal sehingga akan lebih dapat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan akan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka 

pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

3. Untuk penelitian yang akan datang perlu diperluas sampel dalam penelitian ini, tidak 

terbatas pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, tetapi di Propinsi  lain di Indonesia, 

sehingga bisa menjadi bahan perbandingan kondisi antar Kabupaten/Kota di Indonesia. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENCIPTAAN NILAI BAGI PEMEGANG SAHAM  

 

Supanji Setyawan (Untidar) 

Vindya Donna A (Universitas Kristen Sumba) 

 

ABSTRAK 

This research of this study are to analyze the factors that effect  created of shareholder value they are, 

debt to equity ratio, auditor, institusional ownership, managerial ownership and return on equity. 

Created of shareholder value as a dependent variable measured by market value added (MVA). The aim 

of  this research are to comprehence the influence of debt to equity ratio, auditor, institusional 

ownership, managerial ownership and return on equity to created of shareholder value. The population 

of this research are the company of manufacturing which is enlisted in Indonesia stock exchange that 

are 141 companies, but after it used by purposive sampling method the result is 12 companies over 

period 5 years (2009-2014).  The analysis method used is multiple linear regression analysis. The result 

of this research prove that managerial ownership and return on equity variable are having significan 

influence to created of shareholder value. The others debt to equity ratio, auditor, institusional 

ownership dont have significan influence to created of share holder value.  

Keywords : created of share holder value, debt to equity ratio, institusional ownership, managerial 

ownership, return on equity. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan didalam lingkungan dunia usaha, 

manager sebagai motor penggerak dalam perusahaan agar  posisinya sebagai manajer dapat 

terus dipertahankan, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, mempertahakan 

harta (asset) perusahaan dari tahun ke tahun agar semakin bertambah, dan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun bertambah besar. Hal ini yang kemudian menjadi 

acuan tujuan utama perusahaan yakni bagaimana menciptakan nilai bagi perusahaan dalam 

rangka memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham. 

Suatu perusahaan menciptakan nilai untuk pemegang saham (shareholder) ketika 

pengembalian (return) pemegang saham  melebihi investasi. Dengan kata lain, sebuah 

perusahaan menciptakan nilai dalam satu tahun ketika pengembalian (return) pemegang 

saham (shareholder) melebihi harapan dan nilai perusahaan, ini kemudian dinamakan sebagai 

penciptaan nilai bagi pemegang saham , Sutaryo dan Wibawa (2010) . Bagi para investor 
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penciptaan nilai bagi perusahaan dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk mengambil 

keputusan ekonomis terkait kinerja manajemen. 

Atas dasar paparan diatas, maka masalah dalam penelitian adalah faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi penciptaan nilai bagi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan nilai bagi pemegang saham dalam 

penelitian ini, yaitu struktur modal, tipe auditor, kepemilikan institusional, 

kepemilikan managerial, return on equity. 

2. Sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode pengamatan 2008-2014. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yakni: Memperoleh bukti empiris terkait factor-

faktor yang mempengaruhi  penciptaan nilai bagi pemegang saham pada perusahaan–

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) menekankan pentingnya pemilik perusa-haan atau 

pemegang saham (principal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga–tenaga 

profesional (agents) yang lebih mengerti dalam menjalan-kan bisnis sehari–hari agar pemilik 

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien 

mungkin. Namun, adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk 

memaksimalkan laba perusa-haan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan 

pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik 

perusahaan. Manajemen memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan 

yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusa-haan 

memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya. Oleh karenanya, diperlukan peran 

pihak independen guna menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. 
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2..2 Pengertian Modal dan Struktur Modal 

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos 

modal  (modal saham), keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang 

dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya (Munawir,2004). 

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal 

sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun 

dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga 

dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. 

 

2.2.1 Komponen Struktur Modal 

 1. Hutang  

  Jumlah hutang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang 

digunakan dalam operasi perusahaan. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang, tetapi pada umumnya pinjaman jangka panjang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Pinjaman hutang jangka panjang dapat 

berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan 

penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat 

obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi 

tersebut).  

2. Modal Sendiri 

  Komponen modal sendiri ini merupakan modal dalam perusahaan yang dipertaruhkan 

untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko kerugian–kerugian lainnya. Modal 

sendiri ini tidak memerlukan adanya jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali 

dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran 

kembali modal yang disetor. Oleh karena itu, tiap–tiap perusahaan harus mempunyai 

sejumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.2 Tipe Auditor 

Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh 

kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan audite. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang  berpengaruh terhadap kepuasan audite, 

antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri audite, responsif atas kebutuhan 
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audite, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite 

audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan 

lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan audite. 

 

2.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institutional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan 

lembaga dan perusahaan lain. Adanya kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar 

persentase saham yang dimiliki oleh investor institutional akan menyebabkan usaha 

monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku opportunistik yang 

dilakukan oleh para manajer (Jensen, 1986).  

 

2.4 Kepemilikan Manajerial 

Manajer mempunyai kecenderungan untuk menggunakan sumber daya yang tinggi bukan 

atas dasar maksimalisasi nilai perusahaan melainkan untuk kepentingan opportunistik 

mereka. Hal ini dapat dilihat melalui pemilihan proyek-proyek berisiko tinggi. Hal ini 

menyebabkan meningkatnya beban bunga perusahaan sehingga risiko kebangkrutan semakin 

tinggi yang berdampak pada biaya agensi hutang semakin tinggi. Peningkatan biaya keagenan 

tesebut akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan. 

 

2.5 Return on equity 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk 

mengukur kenerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan. Return on 

Equity (ROE) untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas 

modalnya sendiri. 

Return On Equity diperoleh dari Net Income after tax dibagi equity. Hasil pembagian 

ini pada umumnya dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi rasio ini menandakan kinerja 

perusahaan semakin baik atau efisien, nilai equity perusahaan akan meningkat dengan 

peningkatan rasio ini. Return On Equity (ROE) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. 
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2.6 Penciptaan Nilai Bagi Pemegang Saham (Market Value Added)  

Market value added adalah perbedaan antara modal yang ditanam di perusahaan 

(untuk keseluruhan investasi, baik berupa modal pinjaman, laba ditahan, dan sebagainya) 

terhadap keuntungan yang dapat diambil yang merupakan selisih antara nilai nominal dan 

nilai pasar dari kesuluruhan  tuntutan modal. 

Market value added  menjelaskan seberapa besar kekayaan yang dapat diciptakan 

atau dihilangkan oleh perusahaan selama melakukan kegiatan operasionalnya. Metode 

market value added  ini dapat dijadikan acuan yang lebih baik bagi pemiegang saham  untuk 

mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut akan memberi untung atau rugi terhadap 

modal yang dinvestasikan dalam jangka panjang. 

2.7  Perhitungan Market Value Added 

Nilai tambah pasar dari sebuah perusahaan merupakan hasil dari selisih nilai pasar 

perusahaan dikurangi oleh komponen biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk modal 

investasinya. Nilai pasar perusahaan ditandai dengan perolehan besarnya nilai perusahaan 

yang dihargai pada pasar saham, yang merupakan pengali antara harga saham dan jumlah 

saham yang tersedia.   

Market Value Added (MVA) mewakili perbedaan antara apa yang pemodal tempatkan di 

emiten tertentu dan apa yang dapat mereka ambil. Secara sederhana konsep ini mengacu pada 

nilai total yang pasar berikan pada semua saham dan obligasi perusahaan (atau juga bisa 

berarti apa yang akan pemodal bisa terima jika mereka menjual semua saham) dikurangi 

biaya modal yang mereka investasikan. Jika Market Value Added (MVA) sebuah perusahaan 

positif, maka manajemen telah membuat pemegang saham lebih kaya. Market Value Added 

(MVA) dapat dipahami sebagai premi yang diberikan pasar kepada sebuah perusahaan, 

(Cahyono, 2006:110). 

Konsep MVA terdiri dari :  

1. Jumlah saham yang beredar yaitu jumlah saham yang beredar pada tahun tertentu dari 

masing-masing emiten.  

2. Harga saham yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham pada saat 

penutupan (closing price) pada periode pengamatan. Harga penutupan atau closing 

price merupakan harga saham terakhir kali pada saat berpindah tangan di akhir 

perdagangan. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham 

pada saat penutupan pada tanggal pengumuman laporan keuangan, yang 
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ditransformasikan ke dalam angka t:  -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Penelitian periode jendela 

(event windows) tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah publikasi laporan keuangan. 

Kemudian harga saham harian ini akan dirata-rata untuk menentukan besarnya harga 

saham tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah publikasi laporan keuangan.  

 

2.8 Hipotesis 

H 1 : Debt to Equtiy Ratio berpengaruh terhadap market value added (penciptaan nilai 

bagi pemegang saham perusahaan) 

H 2 : Tipe auditor berpengaruh positif terhadap market value added ( penciptaan nilai bagi 

pemegang saham perusahaan). 

H 3 : Kepemilikan Institusional  berpengaruh  positif terhadap market value added 

(penciptaan nilai bagi pemegang saham perusahaan). 

H 4 : Kepemilikan Manageial berpengaruh negatif terhadap market value added ( 

penciptaan nilai bagi pemegang saham perusahaan). 

H 5 : Return on Equtiy berpengaruh positif terhadap market value added (penciptaan nilai 

bagi pemegang saham perusahaan) 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berdasarkan waktu 

pengumpulannya berupa data time series. Berdasarkan sumber lainnya adalah laporan 

keuangan yang diaudit dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data Sekunder tersebut didapat dari Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD). 

3.2 Metode Pemilihan Sampel 

Dalam penelitian ini sampelyang digunakan  adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2014.  Dalam pengambilan sampel, 

penelitian ini menggunakan purposive sampling method, yaitu sampel yang dibutuhkan 

dibatasi pada tipe tertentu atau menyesuaikan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti 

(Sekaran, 2003). 

Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Dependen (Y) 
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Untuk menghitung penciptaan nilai bagi pemegang saham  perusahaan, penelitian ini 

menggunakan proxy market value added. 

 MVA ini dapat dihitung dengan rumus, (Adler Haymans, 2006:133)  :  

MVA = (Harga Saham –Nilai Buku) x Jumlah saham yang di keluarkan. 

b. Variabel Independen (X)  

1. Struktur Modal 

DER =  

2.   Tipe Auditor (AQ) 

 Auditor dalam penelitian ini menggunakan kelompok auditor (BIG 4). Dalam 

pengukurannya menggunakan dummy. Adapun daftar KAP BIG 4 dan afiliasinya adalah 

seperti berikut ini, (Dechow et al., 1996). 

KAP BIG 4 KAP Afiliasi di Indonesia 

a. Ernest & Young Drs. Prasetio, Utomo & Co Prasetio, Sarwoko dan Sandjaya 

b. Price Waterhouse Coupers Drs. Hadi Susanto & rekan 

c. Delloit Touch Tohmatsu Hans Tuanakota Mustofa 

d. KPMG Sidharta Sidharta & Harsono 

3. Kepemilikan Institusional (INSTOWN) 

INSTOWN =  

4. Kepemilikan Manajerial (MANOWN) 

MANOWN =  

5. Return on Equity (ROE) 

, 

 

Alat Analisis  

Variabel dependen dinotasikan dengan Y dan untuk variabel independen dinotasikan dengan 

X. Maka, model regresi linear berganda untuk penelitian ini sebagai berikut: 

MVA = β0 -  β1 DER+β2 AQ + β3 INSTOWN -  β4 MANOWN + β5 ROE+ ε 
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Sebelum dilakukan pengujian regeresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik 

untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model 

regresi. Pengujian asumsi klasik meliputi uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

dan uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pengujian atas hipotesis 

dilakukan dengan Uji hipotesis signifikasi. Dengan kata lain pengujian hipotesis 

menggunakan regresi linier sederhana. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi 

beberapa asumsi yang sangat berpengaruh pada perubahan variabel dependen. Di bawah ini 

merupakan penjelasan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dalam penelitian ini. 

a. Uji Normalitas 

 

Grafik plot pada Normal Probability Plot menunjukkan bahwa nilai residual atau error term 

terdistribusi secara normal. Hal ini dapat terlihat dari gambar grafik yang menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.  

 

Tabel 2. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnof 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,35050541 

Most Extreme Differences Absolute ,099 

Positive ,069 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,616 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,842 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : Lampiran 3 

 

Hasil uji normalitas statistik dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan nilai 

sebesar 0,616 dengan probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) Unstandardized Residual sebesar 

0,842 lebih besar dari signifikansi 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai residual data 

penelitian telah terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen Tolerance VIF Simpulan 

DER 0,791 1,264 Tidak ada multikolinearitas 

Auditor 0,660 1,515 Tidak ada multikolinearitas 

Kepemilikan Institusional 0,883 1,133 Tidak ada multikolinearitas 

Kepemilikan Managerial 0,761 1,314 Tidak ada multikolinearitas 

ROE 0,464 2,157 Tidak ada multikolinearitas 

Sumber : Lampiran 3 

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai 

masalah multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai 

Tolerance tiap variabel yang menunjukkan angka > 0.10. 
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c.  Uji Autokorelasi  

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .613
a
 .375 .271 1.44715 2.210 

a. Predictors: (Constant), DER,AQ,INST,MAN,EPS,ROE  

b. Dependent Variable: MVA   

Sumber : Lampiran 3 

Dari tabel di atas dapat diketahui DW sebesar 2,240 dari jumlah sampel 60 dengan variabel 

berjumlah 4 ( n = 60, k = 5) dan tingkat signifikansi 0,05. Dengan data tersebut maka batas dL 

= 1.408 dan dU = 1.767. 

Tabel 5. Interpretasi Hasil Autokolerasi Durbin Watson 

Nilai d Hipotesis Nol Keputusan 

0 < d < 1.408 

1.408 < d < 1.767 

2.592 < d < 4 

2.233< d < 2.233 

1.767< d < 2.233 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

 

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 

sebesar 2,210. Nilai d lebih dari 1,408 dan kurang dari 2,233. Hal ini berarti hasil pengujian 

tidak terjadi autokorelasi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatterplot. Pada grafik 

scatterplot titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y serta tidak 

membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas.  
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4.2  Goodness of Fit  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit nya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Koefisien determinasi 

(R
2
) mengukur seberapa jauhnya kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai R
2 

(koefisien determinasi) adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan menggunakan Adjusted R Square, hal ini dikarenakan nilai adjusted R square 

dapat naik dan turun apabila satu variabel independent ditambahkan ke dalam model.  

 

Tabel 6. Hasil Uji Goodness of Fit 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .613
a
 .375 .271 1.44715 

a. Predictors: (Constant), DER,AQ,ISNT,MAN,ROE 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .613
a
 .375 .271 1.44715 

a. Predictors: (Constant), DER,AQ,ISNT,MAN,ROE 

b. Dependent Variable: MVA  

Sumber : Lampiran 3 

 

 Nilai adjusted R
2 

menunjukkan nilai sebesar 0,271. Hal ini berarti bahwa 27,1% nilai 

tambah pasar ( penciptaan nilai bagi pemegang saham) dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel DER, auditor, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, dan ROE . 

Sedangkan sisanya 72,9 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. 

4.3 Signifikansi Model Regresi 

Signifikansi model regresi ini diuji dengan melihat antara F-tabel dan F-hitung sedangkan 

signifikansi koefisien variabel independen secara individual dihitung dengan melihat 

perbandingan t-tabel dan t-hitung untuk tiap koefisien variabel. 

Hasil analisis regresi disajikan dalam table berikut ini : 

 

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Model Regresi 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 57,751 5 4,843 3,605 ,011
a
 

Residual 62,827 30 2,094   

Total 100,578 35    

a. Predictors: (Constant), DER,AQ,ISNT,MAN,ROE 

b. Dependent Variable: MVA 

Sumber : Lampiran 3 

 

Dari  hasil analisis regresi ini, didapat F-hitung sebesar 3,605 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,011. Karena probabilitas 0,011 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 maka model 

regresi penelitian ini dapat dipakai untuk memprediksi penciptaan nilai bagi pemegang 

saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tambah pasar dipengaruhi secara 

bersama-sama oleh debt to equtiy ratio¸ auditor, kepemilikan isntitusional, kepemilikan 

managerial, return on equity.  Atau dengan kata lain model regresi penelitian ini adalah 

signifikan. 
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4.4 Regresi Linear Berganda 

Model Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

MVA = β0  - β1 DER+β2 AQ + β3 INST  - β4 MAN + β5 ROE + ε 

 

Tabel 7. Hasil uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 1,991 ,601  ,000 

DER ,058 ,047 ,214 ,220 

AQ ,146 ,620 ,042 ,815 

INST ,008 ,026 ,044 ,775 

MAN -,103 ,033 -,505 ,004 

ROE ,010 ,005 ,302 007 

Sumber : Lampiran 3 

Pengolahan data tersebut menghasilkan suatu model regresi berganda sebagai berikut :  

MVA = 1,991 + 0,058DER+0,146 AQ + 0,008 INST – 0,103 MAN  +0,010 ROE + ε 

 

Keterangan dari persamaan tersebut sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar  1,991 dapat diinterpretasikan bahwa variabel-variabel DER, Tipe 

Auditor, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Managerial, EPS, dan ROE dianggap 

konstan, maka market value added sebesar 1,991. 

 Koefisien regresi DER sebesar 0,058  menyatakan bahwa setiap penambahan 1% debt to 

equity ratio  (DER) akan menaikkan market value added sebesar 0,058. 

 Koefisien regresi tipe auditor sebesar 0,146 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

auditor akan menaikan market value added sebesar  0,146. 

 Koefisien regresi kepemilikan institusional (INST)  sebesar 0,008 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1% kepemilikan institusional  akan menaikkan market value added 

sebesar 0,008. 

 Koefisien regresi kepemilikan managerial (MAN) sebesar -0,103 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1% kepemilikan managerial akan mengalami penurunan  market 

value added sebesar 0,103.  

 Koefisien regresi return on equity (ROE) sebesar 0,010 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% ROE akan meningkatkan market value added sebesar 0,010. 
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4.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 

regresi linear berganda pada tingkat keyakinan 95% dan kesalahan dalam analisis 5%.  H1 

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Uraian Arah Nilai 

Signifikasi 

Simpulan 

H1 Debt to Equtiy Ratio berpengaruh 

terhadap MVA 

- 0,220 Ditolak 

H2 Tipe Auditor berpengaruh positif 

terhadap MVA. 

Positif 0,815 Ditolak 

H3 Kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif terhadap MVA 

Positif 0,7 75 Ditolak 

H4 Kepemilikan Managerial 

berpengaruh negatif terhadap MVA 

Negatif 0,004 Diterima  

H5 ROE berpengaruh postif terhadap 

MVA 

Positif 0,007 Diterima 

 

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan hasil olahan dari model SPSS 16, maka dapat 

disimpulkan uji hipotesis dari hasil signifikansi atau pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen sebagai berikut : 

 

H 1  : Debt to Equtiy Ratio berpengaruh terhadap Market Value Added. 

Pengujian terhadap hipotesis pertama bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari struktur 

modal terhadap nilai tambah pasar. Pada penelitian ini struktur modal diproksikan oleh debt 

to equity ratio. Hasil pada penelitian ini di dapat nilai signifikasinya 0,220. Karena nilai 

signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka secara statistik penelitian ini ditolak atau tidak 

berpengaruh secara signifikan. hal ini terjadi karena kecenderungan perusahaan yang makin 

banyak menggunakan hutang, tanpa disadari secara berangsur-angsur, akan menimbulkan 
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kewajiban yang makin berat bagi perusahaan saat harus melunasi (membayar kembali) 

hutang tersebut. Adalah Franco Modigliani dan Melton Miler yang menyatakan bahwa nilai 

perusahaan bergantung pada bagaimana bisnis itu dijalankan dan tidak pada bagaimana uang 

itu diperoleh. Penelitian ini mendukung penelitian Husnan (2001) yang menunjukkan bahwa 

DER tidak signifikan berpengaruh terhadap ROE (kinerjaperusahaan) bagi pemegang saham . 

Artinya besarnya tingkat hutang perusahaan dibandingkan dengan modal sendirinya tidak 

mempengaruhi rasio nilai tambah pasar pada  perusahaan yang tercermin dalam tingkat 

modal yang ditanamkan terhadap keuntungan yang mungkin diterima pemegang saham. 

H 2 : Tipe Auditor berpengaruh positif terhadap Market Value Added. 

Pengujian terhadap hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan pengaruh tipe auditor 

terhadap nilai tambah pasar. Hasil dari penelitian ini didapat nilai signifikansinya sebesar 

0,815. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa secara teoritis auditor tidak 

berpengaruh  terhadap nilai tambah pasar. Dengan demikian hasil penelitian ini secara 

statistik tidak mampu menolak H0. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Widagdo (2002), bahwa auditor tidak mempengaruhi besarnya nilai tambah pasar bagi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karen jaminan informasi yang baik tidak  memiliki 

keterkaitan langsung dengan adanya penciptaan nilai bagi  pemegang saham  perusahaan. 

Kualitas auditor yang lebih baik akan memberikan jaminan informasi atas laporan keuangan 

pada investor . Kualitas Auditor yang dimaksud adalah independensi, sikap hati-hati, 

melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah 

percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan audite. 

H 3: Kepemilikan Institusional  berpengaruh positif terhadap Market Value Added. 

Pengujian terhadap hipotesis ketiga bertujuan untuk membuktikan pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap nilai tambah pasar. Kepemilikan institusional sebesar 0,775. Karena 

nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 maka secara statisik penelitian ini tidak dapat 

menolak H0. Hasil pengolahan data menunjukkan pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap nilai tambah pasar  memiliki arah positif, sesuai dengan arah yang ditetapkan pada 

hipotesis. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan arah positif sesuai dengan 

hipotesis yang telah ditentukan yakni bahwa tingginya jumlah kepemilikan institusional 

menyebabkan tingginya rasio nilai tambah pasar namu, tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena kekmungkinan terjadinya asimetri informasi antara 

investor dalam hal ini pihak institusi dengan manajer. Investor belum tentu sepenuhnya 
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memiliki informasi yang dimiliki oleh manajer( sebagai pengelola perusahaan) sehingga 

manajer sulit untuk dikendalikan oleh investor institusional. Hasil penelitian ini  tidak 

mendukung  hasil penelitian Sutaryo dan Wibawa (2010). 

H4 : Kepemilikan Managerial berpengaruh negatif terhadap Market Value Added. 

Dari Tabel 9 dapat dilihat tingkat signifikansi kepemilikan managerial terhadap nilai tambah 

pasar pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dapat dilihat pada 

tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.004 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. 

Hasil pengolahan data menunjukkan pengaruh kepemilikan managerial terhadap nilai tambah 

pasar memiliki arah negatif. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang telah di tetapkan pada  

hipotesis, maka secara statistik maka Ha diterima.  Dalam penelitian ini  pengaruh negatif 

menunjukan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan 

maka akan menurunkan Market Value Added. Hal ini dikarenakan karena proporsi saham 

yang dimiliki manajerial sangat kecil bila dibandingkan dengan proporsi saham yang dimiliki 

investor lain, dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham kendali.  

Hasil penelitian ini menunjukkan  data kepemilikan managerial dengan proporsi persentasi 

rata-rata hanya 0-5 % tidak memungkinkan manager menciptakan nilai secara maksimum. 

Teori MM yang dikemukakan Modigliani dan Melton Miler menyatakan bahwa nilai 

perusahaan bergantung pada bagaimana bisnis itu dijalankan, struktur kepemilikan yang 

tinggi hanya dapat memeberikan semangat, namun skill dan kemampuan manager bersinergi 

dalam mengelola sumber daya alam  perusahaan menjadi penentu keberhasilan penciptaan 

nilai bagi pemegang saham. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya 

jumlah kepemilikan managerial  tidak menyebabkan rendahnya rasio nilai tambah pasar. 

Hasil analisis tersebut mendukung penelitian Sutaryo dan Wibawa (2010) 

H5  :  Return on equtiy (ROE) berpengaruh positif terhadap market value added. 

Dari tabel dapat dilihat tingkat signifikansi ROE sebesar 0,007. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara teoritis ROE berpengaruh terhadap nilai tambah pasar dan  hasil penelitian ini 

menunjukkan arah yang sama dengan hipotesis sehingga Ha diterima.  Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2002) yang menyatakan variabel  

return on equity berpengaruh signifikan terhadap penciptaan nilai bagi pemegang saham. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam penggunaaan  modal sendiri 

yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam rangka menghasilkan profitabilitas 

perusahaan akan mempengaruhi nilai tambah pasar perusahaan hal ini akan berdampak pada 

meningkatnya penciptaan nilai bagi pemegang saham . Semakin besar ROE menandakan 
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kinerja perusahaan semakin baik, karena  nilai tambah pasar modal semakin besar. Return 

yang diterima oleh investor juga semakin besar. Dengan demikian meningkatnya ROE juga 

akan meningkatkan penciptaan nilai bagi pemegang saham perusahaan. Dalam penelitian ini 

ternyata didapatkan hasil bahwa ROE mempunyai pengaruh positif  signifikan terhadap nilai 

tambah pasar dalam hal ini pasar modal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dari analisis terhadap hasil penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penciptaan nilai bagi pemegang saham  pada perusahaan manufaktur yang go public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014 yang diuraikan pada BAB IV, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Secara bersama-sama, debt to equtiy ratio, tipe auditor, kepemilikan institusional, 

kepemilikan managerial, ROE berpengaruh terhadap penciptaan nilai bagi pemegang 

saham perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2009 – 2014. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada dua variabel independen dari lima variabel 

yang diuji yang berpengaruh secara signifikan terhadap penciptaan nilai bagi 

perusahaan, yaitu  kepemilikan managerial, return on equity, sedangkan tiga variabel 

independen, yaitu debt to equity ratio, tipe auditor, dan kepemilikan isntitusional  

tidak mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap penciptaan nilai bagi pemegang 

saham. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang diuji 

terdapat satu variabel signifikan paling kuat terhadap variabel dependen, yaitu 

kepemilikan managerial. ROE merupakan variabel independen yang signifikan paling 

lemah terhadap penciptaan nilai bagi pemegang saham (market value added). 

5.3. Saran 

Dapat menambah atau mengganti dengan memasukkan variabel independen  lain 

mengingat banyak variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi penciptaan nilai bagi 

pemegang saham, sebaiknya penelitian dilakukan fokus pada satu sektor perusahaan saja 

karena antara sektor perusahaan yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang 
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berbeda-beda, menambah atau  mengganti proksi dari variabel-variabel yang digunakan 

dengan proksi yang lain seperti  ROA,ROI, PBV, SVA dan lain sebagainya. 
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ABSTRACT 

This study will analyze how differences in HDI calculation results of Magelang Town with a 

new method and the old method. The purpose of this study is to determine differences in HDI 

calculation results of Magelang Town with a new method and the old method. This research 

uses descriptive analysis. The type of data used is the HDI new method of Research Office of 

Magelang Town and HDI old methods of BPS Kota Magelang Town 2010-2015. The research 

results indicate that HDI new method tend to be stable and the average is lower than HDI old 

methods during the period 2010-2015. AHH on HDI new methods tend to be stable and the 

average is higher than the AHH on HDI old methods during the period 2010-2015. HLS and 

AMH is likely to increase and stable during the period 2010-2015. RLS on HDI new methods 

tend to be stable and the average is lower thanRLS on HDI old method the period 2010-2015. 

Expenditure per capita on HDI new methods tend to be stable and the average is higher than 

the per capita expenditure on HDI old methods during the period 2010-2015. 

 

 

Keyword: IPM, New Method, Old  Method, Descriptive Analysis. 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan hasil perhitungan IPM Kota Magelang 

dengan metode baru dan metode lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan hasil perhitungan IPM Kota Magelang dengan metode baru dan metode lama. 

Penelitian  ini menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data IPM 

metode baru dari Kantor Litbang Kota Magelang dan IPM metode lama dari BPS Kota 

Magelang tahun 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM metode baru cenderung 

stabil dan rata-rata lebih rendah dari pada IPM metode lama selama periode 2010-2015. AHH 

pada IPM metode baru cenderung stabil dan rata-rata lebih lebih tinggi dari pada AHH pada 

IPM metode lama selama periode 2010-2015. Harapan lama sekolah dan angka melek huruf 

cenderung meningkat dan stabil selama periode 2010-2015. RLS pada IPM metode baru 

cenderung stabil dan rata-rata lebih rendah dari pada RLS pada IPM metode lama selama 

periode 2010-2015 . Pengeluaran per kapita pada IPM metode baru cenderung stabil dan rata-

rata lebih lebih tinggi dari pada pengeluaran per kapita pada IPM metode lama selama periode 

2010-2015. 

 

 

Kata Kunci: IPM, Metode Baru, Metode Lama, Analisis Deskriptif. 
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A. PENDAHULUAN 

World Bank (1997) menyatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan 

adalah memperbaiki kesejahteraan manusia secara nyata dan berkelanjutan, di mana 

pengembangan menusia yang berkualitas dapat dilihat dari perbaikan pendidikan, gizi, 

dan kesehatan. Indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari 

IPM (UNDP, 1990).IPM dapat dijadikan salah satu indikator target pembangunan 

pemerintah, selain itu juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator dalam 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Implikasinya, semakin tinggi IPM, semakin 

tinggi pula DAU yang diterima daerah. IPM di dalamnya mencakup tiga aspek yang 

dianggap paling mendasar yaitu; Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy 

life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar hidup layak (decent standard of living) 

(BPS,2016). 

Setelah menjalani masa transisi selama lima tahun terakhir, IPM yang baru 

kini mulai diperkenalkan. Transformasi ini ditandai dengan penerapan metode baru 

yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi masa kini.Alasan yang dijadikan dasar 

perubahan metodologi penghitungan IPM ditunjukkan dari beberapa indikator yang 

sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Pertama, angka melek 

huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak 

dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di 

sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat 

pendidikan antardaerah dengan baik. Kemudian PDB per kapita tidak dapat 

menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua, penggunaan 

rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian 

yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. 

Keunggulan IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan 

dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Pertama, dengan memasukkan rata-

rata lama sekolah (RLS)dan angka harapan lama sekolah(AHS) sehingga bisa 

didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. 

Kedua, PNB per kapita yang kini dihitung dengan memasukkan 96 komoditas 

purchasing power parity (PPP) sehingga lebih menggambarkan paritas daya beli pada 

suatu wilayah. Metode penghitungan IPM juga diubah dari rata-rata aritmatik menjadi 

rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM 

dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di 
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dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga 

dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. 

Dua indikator lain masih tetap dipertahankan. Keduanya ialah Angka 

Harapan Hidup saat lahir (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hanya saja ada 

sedikit penyesuaian pada RLS, yang terkait dengan penetapan batas usia penduduk 

yang diamati. Dalam metode baru, batas usia penduduk dinaikkan menjadi 25 

tahun.AHH merupakan indikator yang mewakili dimensi kesehatan, sementara RLS 

termasuk ke dalam dimensi pendidikan. Jadi, secara umum, wajah IPM tidak banyak 

berubah. Hanya ada sejumlah penyesuaian indikator pembentuknya.Yang jelas, empat 

prinsip untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia tetap dipertahankan.  

Prinsip yang pertama, produktivitas, merepresentasikan kebutuhan manusia 

untuk terus berproduksi agar proses pembangunan dapat terus berjalan. Kedua, 

pemerataan, menunjukkan adanya akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan 

sosial bagi seluruh warga.Ketiga, keberlanjutan menjadi prasyarat mutlak 

keseimbangan antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Lalu, prinsip yang 

terakhir, pemberdayaan, diperlukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses 

pembangunan yang juga akan menentukan arah hidup mereka sendiri.Dengan demikan 

penelitian ini akan menganalisis bagaimana perbedaan hasil perhitungan IPM Kota 

Magelang dengan metode baru dan metode lama. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Gujarati (2010) 

analisis deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, jurnal, artikel, dan hasil-hasil 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis data yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah data IPM metode baru dari Kantor Litbang Kota Magelang dan 

IPM metode lama dari BPS Kota Magelang tahun 2010-2015. 

 

C. PEMBAHASAN 

IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh Indeks Kesehatan 

yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari 

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang 

digambarkan melalui Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan 
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komponen pembentuk IPM Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan 

kecenderungan yang semakin membaik. 

 

Grafik 3.1 IPM Kota Magelang, 2011-2015 

 

Sumber: BPS dan Kantor Litbang, 2016 (data diolah). 

 

Realisasi IPM Kota Magelang tahun 2010-2015 dengan metode baru 

cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,2 persen. Sedangkan IPM dengan 

metode lama cenderung berfluktuatif, pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan 

sebesar 1,7 persen, kemudian pada tahun 2014 menurun sebesar 2.7 persen. selanjutnya 

pada tahun 2015 meningkat kembali sebesar 2,3 persen (lihat grafik 3.1).IPM dengan 

mengunakan metode baru lebih rendah daripada dengan menggunakan metode lama. 

Hal ini dikarenakan adanya perubahan di beberapa beberapa indikator perhitunganIPM 

sehingga mempengaruhi angka IPM Kota Magelang. 

Perkembangan komponen pembentuk IPM Kota Magelang terus meningkat 

selama periode tahun 2010-2015 walaupun tidak terlalu signifikan. Meningkatnya 

seluruh komponen pembentuk IPM dikarenakan adanya peningkatan sarana dan 

prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kota Magelang sehingga 

dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan dalam komponen pembentuk IPM 

tersebut.  
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Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi kependudukan 2016 (Kantor 

Litbang dan Statistik Kota Magelang, 2016) kondisi pendidikan masyarakat di Kota 

Magelang sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan data persentase penduduk 

yang pernah atau sedang menduduki pendidikan SMA ke atas yaitu mencapai sekitar 

60%. Untuk kondisi kesehatan masyarakat Kota Magelang dilihat dari derajat 

kesehatan masih perlu ditingkatkan karena angka kematian neonatal, angka kematian 

ibu, kasus TB paru, kasus diare, dan kasus HIV AIDS di Kota Magelang masih cukup 

tinggi. Untuk kondisi ekonomi masyarakat Kota Magelang juga sudah cukup baik, 

pendapatan masyarakat magelang cukup merata, hal ini dapat dilihat dari indeks gini di 

setiap kacamatan Kota Magelang masuk dalam klasifikasi ketimbangan rendah yaitu di 

bawah angka 0.4. 

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk 

mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu 

lahir (life expectacy at birth) yang biasa dinotasikan dengan eo. Di Indonesia eo 

dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data 

dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. 

Prosedur penghitungan eo yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada 

keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.  

Hasil perhitungan AHH pada IPM metode baru  dan lama sedikit berbeda, 

hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan berbeda. Data AHH pada IPM metode 

baru diambil dari Kartor Litbang dan AHH pada IPM metode lama diambil dari BPS. 

Dari grafik di 3.2 dapat dilihat bahwa perkembangan AHH pada IPM metode baru 

lebih stabil dan rata-rata lebih lebih tinggi dari pada AHH pada IPM metode lama. 

AHH pada IPM metode baru tumbuh 0.25 persen dan AHH pada IPM metode lama 

tumbuh 0.43 selama periode tahun 2010-2015. 
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Grafik 3.2 AHH Kota Magelang, 2011-2015 

 

Sumber: BPS dan Kantor Litbang, 2016 (data diolah). 

 

Tinggi rendahnya AHH dapat dipengaruhi oleh derajat kesehatan 

masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator, yaitu; jumlah bayi lahir hidup, jumlah 

kematian bayi, angka kematian bayi, jumlah kematian balita, dan angka kematian 

balita, jumlah penderita TB paru, jumlah penderita malaria, jumlah penderita HIV 

AIDS, dan angka kesakitan (ASPM, 2016).Semakin tinggi AHH yang diperoleh saat 

baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik.  

Pembangunan bidang pendidikan adalah kunci guna meraih pendapatan 

yang lebih baik pada dimensi pendapatan. Pada tingkat pendapatan lebih baik, maka 

dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan menjadi perhatian utama. Disisi lain, 

dimensi pendidikan merupakan penentu utama dimensi kesehatan (Jones, 2009). Oleh 

karena itu, saling keterkaitan dan sinergi dari ketiga dimensi IPM merupakan isu 

substantif kedepan bagi keberlanjutan perbaikan peringkat IPM Kota Magelang. 

Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari 

harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). HLS menggambarkan 

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Angka ini didukung untuk penduduk beusia 17 tahun ke atas.RLS 

didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani 

pendidikan formal. 
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Grafik 3.3 HLS dan AMH Kota Magelang, 2011-2015 

 

Sumber: BPS dan Kantor Litbang, 2016 (data diolah). 

 

Harapan lama sekolah dan angka melek huruf Kota Magelang tahun 2010-

2015 terus mengalami peningkatan, yaitu 7.20 persen dan 1.48 persen (lihat grafik 3.3). 

Peningkatan ini dipengaruhi oleh kondisi fasilitas dan partisipasi peserta didik saat 

pada periode sebelumnya. Angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah 

karena angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh 

karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan dan juga di sebagian besar 

daerah sudah memiliki angka melek huruf yang tinggi, sehingga tidak dapat 

membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. 

Dari data dinas pendidikan jumlah guru di Kota Magelang baik pada 

jenjang SD, SLTP dan SLTA mengalami peningkatan. Penurunan jumlah guru hanya 

ada pada jenjang pendidikan SMK. Jumlah peserta didik di Kota Magelang pada 

jenjang SD, SLTP, SLTA dan SMK juga terus mengalami peningkatan, hal ini 

ditunjukkan juga dengan meningkatnya APK dan APM Kota Magelang. Rasio jumlah 

guru dan murid pada jenjang SD, SLTP, SLTA, dan SMK di Kota Magelang secara 

umum masih di bawah angka 20(ASPM, 2016). Rasio tersebut cukup bagus 

berdasarkan peraturan Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5. 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.22 

12.33 

12.49 

12.65 

12.98 

13.10 

97.25 

97.29 

97.52 

98.11 

99.27 

98.69 

Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS TIDAR 2016 

354 

 

Grafik 3.4 RLS Kota Magelang, 2011-2015 

 

 

Sumber: BPS dan Kantor Litbang, 2016 (data diolah). 

 

Rata-rata lama sekolah pada IPM metode baru dan lama sedikit berbeda, 

hal ini dikarenakan perbedaan penetapan umur. Pada IPM metode baru cakupan 

penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk 

berusia 25 tahun ke atas sedangkan IPM metode lama ckupan penduduk yang dihitung 

adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. 

RLS Kota Magelang pada IPM metode baru dan lama dari tahun 2010-

2015 terus mengalami peningkatan seperti pada grafik 3.4, yaitu 1.98 persen dan 2.55 

persen. RLS pada IPM metode baru cenderung stabil dan rata-rata lebih lebih rendah 

dari pada RLS pada IPM metode lama.Peningkatan yang terjadi sejalan dengan data 

dari dinas pendidikan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Magelang 

dalam meningkatkan kualitas modal manusia dengan tingkat pendidikan dari tahun 

2011-2014 secara umum mengalami peningkatan baik di tingkat SD, SLTP, SMU, D1, 

D2, D3 serta pendidikan strata 1,2, dan 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dapat 

dipengaruhi  oleh angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni baik di tingkat 

SD/MI, tingkat SMP/MTs, maupun tingkat SMA/MA (ASPM, 2016). 
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Pembangunan dalam bidang ekonomi dapat didekati dari salah satu 

komponen IPM yaitu komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran 

perkapita Kota Magelang  pada IPM metode baru terus meningkat, rata-rata 

peningkatannya mencapai 11.50 persen selama periode 2010-2015. Dengan kata lain, 

paritas daya beli masyarakat 96 komoditas di Kota Magelang semakin meningkat tiap 

tahunnya. Sedangkan pengeluaran per kapita pada IPM metode lama cenderung 

berfluktuatif dan hanya meningkat 2.20 persen selama periode 2011-2015 (lihat Grafik 

3.5). 

 

Grafik 3.5 PPP Kota Magelang, 2011-2015 

 

Sumber: BPS dan Kantor Litbang, 2016 (data diolah). 

 

Pengeluaran per kapita pada IPM metode baru dan lama sangat jauh 

berbeda. Hal ini dikarenakan pada IPM metode baru menggunakan 96 komoditas PPP 

dan IPM metode lama menggunakan 27 komoditas PPP. Sehingga pengeluaran per 

kapita pada IPM metode baru lebih tinggi karena PPP disesuaikan dengan lebih banyak 

komoditas sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. 

Kenaikan pengeluaran perkapita Kota Magelang dipicu oleh kenaikan 

inflasi dari tahun 2011-2014. Inflasi yang kian merangkak naik dapat disebabkan stok 

komoditas yang kian menurun, kucuran dana dari pemerintah yang membuat jumlah 

uang beredar semakin meningkat dimana berdampak langsung pada harga barang atau 
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jasa. Kota Magelang dalam hal kesejahteraan masyarakat bila dilihat dari pengeluaran 

untuk konsumsi sudah lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 

(ASPM, 2016). 

 

D. KESIMPULAN 

1. IPM metode baru dan lama cenderung meningkat selama periode 2010-2015, 

namun IPM metode baru cenderung stabil dan rata-rata lebih rendah dari pada IPM 

metode lama. Hal ini dikarenakan adanya perubahan di beberapa indikator 

perhitungan IPM. 

2. Angka harapan hidup pada IPM metode baru dan lama sedikit berbeda walaupun 

tidak ada indikator yang berubah, hal ini dikarenakan sumber data yang digunakan 

berbeda. AHHpada IPM metode baru cenderung stabil dan rata-rata lebih lebih 

tinggi dari pada AHH pada IPM metode lama selama periode 2010-2015. 

3. Harapan lama sekolah dan angka melek huruf cenderung meningkat dan stabil 

selama periode 2010-2015. Angka melek huruf diganti dengan harapan lama 

sekolah karena angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan 

secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan dan juga di 

sebagian besar daerah sudah memiliki angka melek huruf yang tinggi, sehingga 

tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. 

4. Rata-rata lama sekolah pada IPM metode baru dan lama sedikit berbeda, hal ini 

dikarenakan perbedaan penetapan umur. RLSpada IPM metode baru cenderung 

stabil dan rata-rata lebih lebih rendah dari pada RLS pada IPM metode lamaselama 

periode 2010-2015. 

5. Pengeluaran per kapita pada IPM metode baru dan lama jauh berbedaselama 

periode 2010-2015. Hal ini dikarenakan pada IPM metode baru menggunakan 96 

komoditas PPP dan IPM metode lama menggunakan 27 komoditas PPP. 

Pengeluaran per kapita pada IPM metode baru cenderung stabil dan rata-rata lebih 

lebih tinggi dari pada pengeluaran per kapita pada IPM metode lama. 
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ABSTRAK 

Bonus demografi merupakan sebuah peluang bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian guna 

kemakmuran masyarakat. Bonus demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif atau 15-64 tahun 

lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Kajian ini berfokus pada sejauh mana kesiapan Kota 

Magelang dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirakan terjadi tahun 2015- 2035. Metode yang 

digunakan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kota Magelang masih 

belum cukup siap dalam menghadapi bonus demografi. Hal tersebut dilihat dari bidang pendidikan dan 

kesehetan. Namun kiranya dengan periode bonus demografi yang masih lama, Kota Magelang masih 

mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri agar optimalisasi bonus demografi dapat dinikmati.  

Keyword : bonus demografi, penduduk usia produktif.  

 

ABSTRACT 
Demographic bonus is an opportunity for economic growth in order to increase the prosperity of 

society. Demographic bonus is a condition in which the population of productive age 15-64 years or greater 

than the population of nonproductive age. This study focuses on the extent of the readiness of Magelang 

Town to face demographic bonus that is expected to occur in 2015- 2035. This research uses quantitative 

descriptive analysis. The results of study concluded that Magelang Town is still not quite ready to face 

demographic bonus. It is seen from the fields of education and health. But presumably the demographic 

bonus period is still long, Magelang Town still have time to prepare themselves for the optimize 

demographic bonus. 

Keyword: demographic bonus, the productive age population. 

 

 

PENDAHULUAN 

Satu dekade terakhir Indoneis mengalami apa yang dikenal fenomena transisi 

demografi. Transisi demografi disebabkan oleh adanya perubahan struktur penduduk 

sebagai akibat dari adanya perubahan tingkat kelahiran, tingkat kematian dan perpindahan 

penduduk. Menurut United Nations (dalam Sri Maryati, 2016), transisi demografi yang 

terjadi pada beberapa dekade terakhir di Indonesia akan membuka peluang bagi Indonesia 

untuk menikmati bonus demografi (demographic devident) pada periode tahun 2020-2030. 

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga dimaknai sebagai 

keuntungan ekonomis akibat semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif (usia 15-

64 tahun). Dengan kata lain apabila peluang atau keuntungan tersebut tidak dimanfaatkan 

seoptimal mungkin justru akan berbalik menjadi bom demografi (bom disaster). Namun 

apabila peluang dioptimalkan maka jendela kesempatan (windows of opportunity) bagi 

suatu negara terbuka, jumlah tabungan penduduk usia produktif semakin besar hal tersebut 

dapat memberikan efek multiplier positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, 
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dengan demikian sebuah negara mampu melakukan akselerasi ekonomi dengan 

menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun usaha kecil menengah (UKM). 

Indonesia bisa dikatakan sedang menuju tahapan bonus demografi dengan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan terjadi penurunan angka fertilitas dan 

mortalitas dalam jangka panjang. Dengan demikian periode bonus demografi Indonesia 

sebenarnya baru saja dimulai, yakni dari tahun 2015-2035 dengan angka ketergantungan 

(dependency ratio) berkisar antara 0,4-0,5. Angka ini mengandung arti bahwa setiap 100 

orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif (Lembaga Demografi, 

2013). Menurut Data Sensus Penduduk menunjukkan jumlah ketergantungan  Indonesia 

tahun 2010 adalah 100 usia produktif/pekerja menanggung 51 orang usia tidak produktif. 

Diperkirakan pada periode 2015-2035, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk 

memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan 

meningkatkan saving dan pada saatnya nanti meningkatkan kemakmuran. Di negara-

negara Eropa yang sudah melewati masa emas dalam kaitannya dengan bonus demografi 

terjadi pada tahun 1950-2000, di negara Asia seperti Tiongkok tahun 1990-2015, India 

pada tahun 2010.  

Dalam menghadapi bonus demografi kiranya memerlukan banyak alternatif 

strategi agar mendapatkan hasil yang optimal. Perlu adanya informasi mengenai masalah-

masalah yang dihadapi 

dalam kaitannya dengan 

penduduk usia produktif. 

Dengan kualitas penduduk 

yang memenuhi syarat 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas maka akan 

optimal pemanfaatan bonus 

demografi tersebut. 

Penduduk yang berkualitas 

adalah penduduk usia 

produktif atau angakatan 

kerja dan bukan angkatan 

kerja yang memiliki 

keterampilan, berpendidikan memadai dan hasrat untuk bekerja yang tinggi. 

 
Grafik 1.  Jumlah Penduduk Kota Magelang (dalam 

orang) Dan Kepadatan Penduduk (dalam 

jiwa/km²) Tahun 2011 – 2015 

Sumber : Daerah Dalam Angka Kota Magelang, 2016 
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Kota Magelang dengan peningkatan jumlah penduduk mencapai 676 orang 

dengan rata-rata peningkatan kepadatan mencapai 37 jiwa/km² kurun waktu 2011 sampai 

2015 (lihat Grafik 1), dengan angka kepadatan penduduk pada tahun 2015 mencapai 7.299 

jiwa per km², artinya setiap 1 km² didiami 7.299 penduduk. Akankah Kota Magelang 

sudah memenuhi syarat akan menikmati optimalisasi bonus demografi? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kajian ini merupakan studi literature yang menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research). Analisa deskriptif 

kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat 

dalam variable atau kasus yang sedang dikaji dan kemudian dicari titik korelasinya. 

Korelasi tersebut bisa menjadi mengkonfirmasi, menolak, dan seimbang berdasarkan pada 

data dan informasi yang berhasil dilakukan oleh peneliti. Sedangkan studi kepustakaan 

merupakan instrument penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur baik 

dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, working paper, maupun sumber data lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam kajian ini. Adapun tahapan kegiatan 

dalam menganalisis data dan dokumen dalam kajian ini adalah dengan (i) melakukan studi 

pendahuluan dengan meneliti kajian-kajian penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

bonus demografi; (ii) mengumpulkan literatur relavan sesuai dengan fokus permasalahan 

yang diangkat sebagai tema utama dalam kajian ini; (iii) menganalisis secara kritis 

berbagai sumber literatur tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendasar mengenai 

korelasi antar studi dan variable yang diteliti; (iv) menulis hasil kajian berdasarkan 

argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literatur, (v) merumuskan rekomendasi 

berdasarkan argumentasi analisis dari berbagai data dan kajian literature. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bonus demografi akan optimal apabila (i) angkatan kerja yang berlimpah 

memiliki kualitas, baik dari sisi kesehatan dan kecukupan gizinya maupun dari sisi 

pendidikan dan pelatihan serta kompetensi profesionalnya, (ii) suplai tenaga kerja 

produktif yang besar harus diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang 

memadai sehingga pendapatan per kapita meningkat dan penduduk Indonesia dapat 

menabung sehingga akan meningkatkan tabungan di tingkat keluarga dan di tingkat 

nasional, (iii) jumlah anak yang sedikit dan dengan pendidikan yang lebih baik akan 
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memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja untuk membantu peningkatan 

pendapatan keluarga, (iv) dengan berkurangnya jumlah anak umur 0-15 tahun karena 

program KB, anggaran yang semula disediakan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan 

mereka dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas penduduk pada kelompok umur 15 

tahun ke atas agar nantinya mereka mampu bersaing meraih kesempatan kerja, baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun global. Apabila bonus demografi tidak diikuti dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan atau peluang usaha yang kondusif maka akan memicu 

lonjakan pengangguran dan efek-efek lainnya seperti tingkat krimnalitas yang tinggi dan 

kemiskinan yang semakin mengakar. Untuk mengantisipasi ancaman kegagalan 

pemanfaatan bonus demografi, maka diperlukan tindakan dalam kaitannya dengan 

penanganan anak usia sekolah, peningkatan etos kerja, pendidikan kewirausahaan, dan 

penekanan kompetensi soft skills, peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan 

perempuan, peenggalakan program KB untuk menurunkan angka fertilitas, serta 

pemberdayaan lansia tangguh yang produktif.  

Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan 

kerja dan bukan angakatan kerja. Yang dimaksud angakatan kerja dan bukan angkatan 

kerja yaitu : 

1. Angkatan kerja adalah orang yang bekerja dan mencari pekerjaan (menganngur). 

a. Bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, 

baik berupa uang ataupun barang. 

b. Menganggur dapat dibedakan menjadi mencari pekerjaan tetapi sudah pernah 

bekerja sebelumnya dan mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah 

bekerja sebelumnya).  

2. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat 

atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. 

Menurut Badan Pusat Statistik, bukan angakatan kerja adalah kelompok 15 tahun 

keatas yang selama seminggu yg lalu hanya mempunyai kegiatan bersekolah, 

mengurus rumah tangga, pensiunan, mendapatkan penghasilan bukan dari bekerja 

(misalnya warisan, deposito), dan berada di lembaga permasyarakatan. 

Dalam kaitannya dengan optimalisasi penduduk usia produktif, kelompok bukan angakatan 

kerja atau penduduk yang masih menempuh pendidikan, dalam menyongsong bonus 

demografi ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu (i) proses pembelajaran yang 

merangsang kreativitas dan inovasi dan (ii) membentuk kepribadian atau karakter yang 
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kokoh di samping tentunya memiliki akhlak mulia, moral, dan budi pekerti yang luhur. 

Agar bonus demografi optimal pada kelompok angkatan kerja yang masih menganggur 

maka perlu dilakukan intervensi peningkatan akses terhadap lapangan kerja, sedangkan 

yang telah bekerja tapi dengan tingkat produktivitas yang rendah perlu meningkatkan 

keterampilan dan produktivitasnya agar lebih berdaya saing di pasar kerja.    

Penduduk Kota Magelang tahun 2015 didominasi usia produktif (15-64 tahun) 

sebanyak 94.206 jiwa atau sebesar 71,23%, selain itu penduduk usia 0–14 tahun sebanyak 

27.558 jiwa atau sebesar 20,84%, penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 10.497 jiwa  

 

atau sebesar 7,94% (lihat Grafik 2). Grafik 3. menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki walaupun dengan pertumbuan fluktuatif 

tiap tahunnya. Ketika besaran rasio jenis kelamin menunjukkan angka 97,18% tahun 2015 

artinya ada 97 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok 

umur, jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuannya ada pada 

kelompok umur 0-4 tahun sampai dengan kelompok umur 35-39 tahun tahun 2015; 

sedangkan jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki pada 

kelompok umur 40-44 sampai dengan kelompok umur 75 tahun keatas.  

 

Grafik 2. Persentase Penduduk Usia Produktif dan 

Sex Ratio Kota Magelang Tahun 2015 

Sumber : Daerah Dalam Angka Kota Magelang 

2016 

 

 

Grafik 3. Persentase Angkatan Kerja dan Bukan 

Angkatan Kerja Kota Magelang Tahun 

2013-2015 

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota 

Magelang 
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Peningkatan tiap tahun pada jumlah angkatan kerja seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk di Kota Magelang tahun 2013-2015. Kondisi angkatan kerja tahun 2013-

2015 cenderung menurun dibandingkan dengan kelompok bukan angkatan kerja (lihat 

Grafik 3). Pergeseran tersebut dikarenakan kesadaran penduduk Kota Magelang terhadap 

investasi pendidikan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf (lihat Grafik 3.3). 

Angkatan kerja terdiri atas penduduk usis kerja umur 15 tahun keatas yang 

bekerja dan mencari pekerjaan atau menganggur. Hampir lebih dari 90% dari jumlah 

angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan, sedangkan sisanya masih mencari pekerjaan 

(lihat Grafik 5). Hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

Kota Magelang yang cenderung fluktuatif periode 2013-2014 (lihat Grafik 5). 

Penduduk usia kerja yang aktif dalam suatu perekonomian dapat dilihat melalui 

angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK adalah  perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja 

terhadap penduduk usia 

kerja. Angka ini berguna 

untuk mengindikasikan 

besarnya persentase 

penduduk usia kerja yang 

aktif secara ekonomi di 

suatu wilayah. Semakin 

tinggi TPAK menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang terjadi untuk 

 

Grafik 6 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Magelang 

tahun 2008-2015 

Sumber : Kantor Balitbang & statistik Kota Magelang, 2016 

Grafik 4 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke 

Atas yang Melek Huruf Tahun 2013-

2015 (orang) 

 
Sumber : Daerah Dalam Angka Kota Magelang, 

2016 

Grafik 5 Persentase Angkatan kerja yang Bekerja 

dan Mencari Pekerjaan atau Menganggur 

serta Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kota Magelang Tahun 2013-2015 

Sumber : Daerah Dalam Angka Kota Magelang, 

2016 
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memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat angkatan kerja Kota 

Magelang mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun 2008-2015 (lihat Grafik 6). 

TPAK Kota Magelang pada tahun 2015 mencapai 64, 35, hal ini mengindikasikan bahwa 

dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi 

pada periode tertentu. Artinya lebih dari setengah penduduk usia produktif sudan memiliki 

pekerjaan. 

Penentuan intervensi dalam hal bonus demografi membutuhkan analisis terhadap 

timing pemanfaatan yang tepat. Misalnya sejak saat ini para calon ibu harus diberi edukasi 

tentang perencanaan pengaturan kelahiran, kehamilan dan persalinan yang sehat, serta 

pengetahuan tentang pentingnya menjamin kualitas pengasuhan. Hal tersebut dikarenakan 

bayi-bayi yang lahir pada tahun 2016 akan berusia 14 tahun pada tahun 2030, sedang 

bersiap-siap untuk menjadi angkatan kerja produktif atau melanjutkan pendidikannya. 

Kelompok bayi dan balita juga perlu digarap melalui pengasuhan tumbuh kembang anak 

secara optimal karena 14 tahun mendatang bayi-bayi tersebut akan berusia 15-19 tahun dan 

bersiap mulai bekerja. Dengan pengasuhan tumbuh kembang yang baik, bayi dan balita 

saat ini akan mengalami peningkatan kemampuan kognitif maupun psikomotorik. Begitu 

hal nya juga pada anak usia sekolah dan remaja (kurang dari 20 tahun) karena 14 tahun 

mendatang, mereka akan berusia 25-35 tahun atau dengan kata lain mereka yang akan 

memainkan peran dominan bidang ketenagakerjaan. Maka dengan bekal penguasaan 

teknologi dan informasi, menanamkan semangat kewirausahaan dalam diri, serta 

membekali mereka dengan pendidikan karakter dan keterampilan hidup (life skills) agar 

mereka “siap pakai” saat memasuki dunia kerja nanti akan mampu menghasilkan 

penduduk usia produktif yang berkualitas. Persiapan tenaga kerja yang produktif, mandiri, 

dan mempunyai etos kerja yang baik harus dilakukan sejak dini dalam hal ini investasi di 

bidang kesehatan dan pendidikan mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan bonus 

demografi. Hal ini berarti investasi bagi tumbuh kembang optimal untuk bayi, balita, anak, 

dan remaja harus dilakukan sebelum mereka memasuki pasar kerja. 

1. Dari Sudut Pandang Pendidikan 

Di sisi akses pendidikan, pemerintah telah berhasil menuntaskan wajib belajar 

6 tahun dan sekarang sedang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun untuk selanjutnya 

masuk pada kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kalau kita perhatikan hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas), maka terlihat penduduk usia sekolah pada kelompok 

umur 16-18 tahun cukup banyak yang tidak melanjutkan sekolah setelah 
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menyelesaikan pendidikan mereka di SMP. Dari 100% yang masuk kelas 1 SD hanya 

40% yang akhirnya menyelesaikan pendidikan sampai 12 tahun. Artinya, 60% siswa 

putus di tengah jalan. Dari sisi mutu, yang digambarkan oleh tingkat kecanggihan 

berpikir (higher thinking order), hasil Trends in International Mathematic and Sciences 

Study (TIMSS) dari lima tingkatan kecanggihan berpikir, maka pada tahun 2011 lebih 

dari 95% siswa SMP kelas 2 di Indonesia memperoleh hasil standar kualitas 

matematika pada tingkatan sangat rendah, rendah, dan menengah. Untuk mengatasinya 

diperlukan guru-guru yang profesional, berdedikasi, dan sejahtera, yang selain bisa 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, tapi juga 

adalah pribadi-pribadi yang dapat diteladani oleh para murid. 

Berdasarkan pendidikan yang ditempuh, Kota Magelang  mayoritas 

berpendidikan SLTA/SMK/MA. Namun demikian, penduduk usia kerja yang kurang 

dari atau sama dengan SD/MI 

mencapai 25% dari penduduk 

usia kerja (lihat Grafik 7); begitu 

juga hal nya dengan penduduk 

usia kerja yang termasuk dalam 

golongan angkatan kerja dimana 

penduduk yang kurang dari atau 

sama dengan SD/MI mencapai 

25% dari jumlah angkatan kerja 

Kota Magelang tahun 2015 (lihat 

Grafik 8). Semakin rendah pendidikan yang ditempuh maka akan semakin kurang 

sejahtera dilihat dari pendapatan yang akan didapatkan dikorelasikan dengan pekerjaan 

yang dapat diperoleh dengan pendidikan yang ditamatkan. Bukan hanya lapangan 

pekerjaan atau kesempatan kerja yang menjadi fokus Dinas Pendidikan dalam 

memfasilitasi penduduk Kota Magelang, tetapi juga bagaimana proses Program Wajib 

Belajar (Wajar) 12 tahun. Selain itu Dinas Pendidikan beserta Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi, dan Sosial dapat meningkatkan kuantitas sosialisasi dan pelatihan baik 

yang bersifat umum maupun khusus, misalnya pelatihan guru SD dalam peningkatan 

motivasi anak untuk bersekolah dengan pendekatan personal. Untuk penduduk usia 

kerja yang melewati batas umur ketentuan bersekolah dapat diberikan pelatihan untuk 

menambah keterampilan yang disesuaikan dengan potensi di masing-masing kelurahan/ 

 
 

Grafik 7 Presentase Penduduk Usia Kerja Menurut 

Pendidikan Kota Magelang Tahun 2015 

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang 
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kecamatan seperti  pembentukan sebuah badan usaha perikanan dimana badan usaha 

tersebut menjadi wadah bagi pemasar ikan, pengusaha pengolah ikan dan pembudidaya 

ikan berbagi informasi dan menyalurkan hasil-hasil ikannya; pelatihan pengoperasian 

tekhnologi pertanian/ perkebunan tepat guna kepada masyarakat yang memiliki lahan 

pertanian/perkebunan yang sesuai; serta pelatihan manajemen dalam UMKM.  

 

Mayoritas penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau 

menganggur adalah golongan pendidikan SLTA/SMK/MA dan golongan pendidikan 

Sarjana (lihat Grafik 10). Hal tersebut mengindikasikan bahwa fenomena peng-

angguran atau pencari kerja terdidik juga terjadi di Kota Magelang. Pengangguran 

terdidik merupakan masalah indi-

viu yang menjadi masalah makro, 

dimana keinginan si pencari kerja 

adalah mendapatkan pekerjaan 

sesuai dengan keterampilan dan 

pendidikan yang ditamatkan na-

mun tidak berbanding lurus denan 

kesempatan kerja yang ada. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam Grafik 

3.9, dimana tingkat rasio kesem-

patan kerja (RKK) menurun dalam 

kurun waktu 2013-2015 artinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 10. Rasio Kesempatan Kerja dan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja Kota 

Magelang Tahun 2013- 2015 

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota 

Magelang 

68.93 68.49 

64.35 64.24 
63.43 

60.21 

54

56

58

60

62

64

66

68

70

2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  

Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja

Grafik 8. Presentase Penduduk Usia Kerja 

Menurut Pendidikan Kota 

Magelang Tahun 2015 

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota 

Magelang 

 

 
Grafik 9. Presentase Angkatan Kerja yang 

Mengangur Menurut Pendidikan 

Kota Magelang Tahun 2015 

Sumber : Kantor Litbang dan Statistik Kota 

Magelang 
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semakin menurunya tenaga kerja yang memasuki lapangan pekerjaan di Kota 

Magelang. Begitu halnya dengan tingkat partisipasi angaktan kerja (TPAK) yang 

menggambarkan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif mengalami 

penurunan dalam kurun waktu 2013-2015, atau dengan kata lain pasokan tenaga kerja 

(labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu 

perekonomian semakin berkurang. Ketika TPAK tahun 2015 mencapai 64,35% artinya 

setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas ada 65 penduduk yang memproduksi barang 

dan jasa dalam suatu perekonomian atau bekerja. 

2. Dari Sudut Pandang Kesehatan 

Kondisi kesehatan berikut ini akan memberikan gambaran pentingnya aspek 

kesehatan untuk diperhatikan 

dalam rangka mempersiapkan 

kualitas penduduk mulai dari 

janin dalam kandungan sampai 

dengan pertumbuhan 

selanjutnya. Kualitas pendu-

duk yang sudah dipersiapkan 

mulai dari janin akan mem-

berikan dampak positif pada 

saat mereka mencapai usia 

muda (0-14 tahun), usia 

produktif (15-64 tahun), dan 

usia lansia (≥ 65 tahun). 

Keberhasilan program kese-

hatan dan program pemba-

ngunan sosial ekonomi pada 

umumnya dapat dilihat dari 

peningkatan usia harapan hidup 

penduduk dari suatu negara. 

Meningkatnya perawatan 

kesehatan melalui Puskesmas 

dan rumah sakit, meningkatnya 

daya beli ma-syarakat sehingga 

 

Grafik 12  Angka Harapan Hidup Kota Magelang, Jawa 

Tengah, dan Indonesia  Tahun 2010-2014 

Sumber: Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang 

 

Grafik 11. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota 

Magelang  Tahun 2010-2015 

Sumber: Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang 
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meningkat-kan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, kemam-puan memenuhi 

kebutuhan gizi, kemampuan mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga 

memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, pada gilirannya semuanya 

itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan 

hidup.  

Perkembangan angka harapan hidup Kota Magelang cederung meningkat 

walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu hanya 0,19 poin atau 0,25% selama periode 

tahun 2010-2015 (lihat grafik 11). Pecapaian AHH Kota Magelang dapat dikatakan 

cukup bagus Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah dan nsional karena 

AHH Kota Magelang selalu lebih tinggi selama periode tahun 2010-2014. Kondisi 

AHH Kota Magelang selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan AHH Nasional 

(lihat Grafik 12).  Tinggi rendahnya AHH dapat dipengaruhi oleh derajat kesehatan 

masyarakat yang dilihat dari beberpa indikator, yaitu; jumlah bayi lahir hidup, jumlah 

kematian bayi, angka kematian bayi, jumlah kematian balita, dan angka kematian 

balita, jumlah penderita TB paru, jumlah penderita malaria, jumlah penderita HIV 

AIDS, dan angka kesakitan. 

Tabel 1. Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Magelang Tahun 2012-2015 

Nama 
2012 2013 2014 2015 

LK PR LK PR LK PR LK PR 

Jumlah Bayi Lahir Hidup 

(jiwa) 919 961 865 933 800 785 841 759 

Jumlah Kematian Bayi 

[orang] 17 14 13 14 14 7 14 11 

Angka Kematian Bayi 

(per 1000 kelahiran 

hidup) 18.5 14.57 15.03 15.01 17.5 8.92 16.65 14.49 

Jumlah Kematian Balita 

[orang] 1 1 4 1 1 1 0 1 

Angka Kematian Balita 

(per 1.000 kelahiran 

hidup) 1.09 1.04 4.62 1.07 1.25 1.27 0 1.32 

Angka Kesakitan 40.34 40.29 8 8.47 10.71 7.86 14.13 13.62 

Sumber: Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang 

 

Dari table 1 dapat dilihat bahwa jumlah bayi lahir hidup baik bayi laki-laki 

ataupun bayi perempuan cenderung turun dan jumlah bayi perempuan selalu lebih 

banyak kecuali  pada tahun 2014-2015. Hal ini ditunjukkan juga dengan angka 

kematian neonatal (AKN) Kota Megelang tahun 2014 sebesar 11,99% dan meningkat 

mencapai 15,62% tahun 2015. Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Rate 

(MMR) tahun 2015 juga mengalami peningkatan sekitar 26,56%t dari tahun 2012. AKI 

Pada tahun 2015 mencapai 187,5, artinya terdapat 187,5  kematian ibu yang 
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disebabkan karena kehamilan dan persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan per 

100.000 kelahiran hidup.   

Jumlah kematian bayi dan angka kematian bayi (AKB)/Infant Mortality Rate 

(IMR) cenderung berfluktuasi baik bayi laki-laki maupun perempuan dan rata-rata lebih 

besar bayi laki-laki dari pada bayi perempuan. Jumlah kematian balita dan angka 

kematian belita (AKABA) cenderung konstan dan rata-rata jumlah kematian balita dan 

angka kematian belita sama antara balita laki-laki dan perempuan kecuali pada tahun 

2013 lebih besar balita laki-laki. Apabila dibandingkan dengan cakupan yang 

diharapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 23 per 

1.000 kelahiran hidup, AKABA Kota Magelang tahun 2012-2015 sudah lebih baik 

daripada target. 

Tingginya AKI, AKN, AKB, AKABA, dan Angka Kesakitan menggambarkan 

rendahnya status gizi, rendahnya tingkat pelayanan kesehatan, rendahnya antenatal 

care, terlambatnya pertolongan persalinan, rendahnya pelayanan prenatal dan postnatal 

ibu hamil, rendahnya tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan KB, serta 

kondisi lingkungan sekitar. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari 

kondisi ibu itu sendiri dan merupakan salah satu dari kriteria 4 “terlalu”, yaitu terlalu 

tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), 

terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun). 

Tabel 2.  Status Gizi Balita Kota Magelang Tahun 2011-2015 

Nama 
2012 2013 2014 2015 

LK PR LK PR LK PR LK PR 

Jumlah Balita yang 

Mendapatkan ASI 

Eksklusif [orang] 229 226 155 164 160 163 179 203 

Balita berdasarkan Status 

Gizi lebih [orang] 104 71 95 78 113 89 126 98 

Balita berdasarkan Status 

Gizi Baik [orang] 2,945 2,817 2,876 2,797 2,755 2,763 2,594 2,660 

Balita berdasarkan Status 

Gizi Kurang [orang] 265 269 267 231 188 186 208 192 

Balita berdasarkan Status 

Gizi Buruk [orang] 11 9 10 18 4 10 5 12 

Sumber: Kantor Litbang & Statistik Kota Magelang 

  

Dari tabel 2 jumlah balita yang mendapatkan ASI eksklusif trennya 

berfluktuasi baik pada balita laki-laki maupun perempuan dan jumlahnya selalu lebih 

banyak balita perempuan, padahal di tahun 2014-2015 jumlah bayi lahir hidup lebih 

banyak bayi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa bayi laki-laki banyak yang tidak 

mendapatkan ASI atau hanya mendapatkan ASI kurang dari umur 6 bulan. Berdasarkan 
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hasil survei sosial ekonomi kependudukan 2016 (Litbang dan Statistik Kota Magelang, 

2016) balita yang mendapatkan ASI eksklusif baru mencapai 89,55% dari total jumlah 

balita di Kota Magelang. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan pemahaman 

terhadap masyarakat Kota Magelang mengenai pentingnya ASI eksklusif sehingga 

balita yang mendapatkan ASI eksklusif dapat mencapai 100%. 

 

KESIMPULAN  

Berkaitan dengan pemanfaatan bonus demografi, yang diproyeksikan akan terjadi 

pada periode 2015-2035, maka pemerintah Kota Magelang dalam hal ini berupaya 

sungguh-sungguh agar dapat mengambil manfaat dari peluang tersebut melalui penyediaan 

kesempatan kerja produktif, iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan kualitas 

penduduk usia produktif. Dari sisi pendidikan, penduduk usia produktif Kota Magelang 

masih dikatakan belum siap dalam menghadapi bonus demografi. Hal tersebut dikarenakan 

seperempat dari jumlah angkatan kerja Kota Magelang masih lulusan kurang dari sama 

dengan SD/MI dan masih ada fenomena pengangguran terdidik. Hal tersebut bisa diatasi 

dengan memberikan motivasi giat bersekolah kepada siswa/siswi, memberikan ketrampilan 

sesuai dengan usia dan perkembangan zaman, dan memberikan pelatihan kepada staf 

pengajar agar semakin mampu mengtransfer ilmu, budi, pekerti dengan mantap. Dari sisi 

kesehatan, penduduk usia produktif Kota Magelang dilihat dari angka harapan hidup sudah 

menampakkan keberhasilan program yang sudah dijalankan. Namun adapun masalah 

kesehatan di Kota Magelang yaitu status gizi yang masih rendah, peningkatan status gizi 

rendah dapat melalui pemberian ASI eklusif, peningkatan pelayanan kesehatan, evaluasi 

dan peningkatan program KIA dan KB. Penting kiranya meningkatkan kesadaran dan 

perhatian pemerintah daerah tentang implikasi dan dampak pertumbuhan penduduk 

terhadap berbagai program pelayanan dasar serta mendorong mereka untuk lebih memberi 

perhatian khusus terhadap datangnya bonus demografi. Dengan demikian, pemerintah 

daerah dapat menyusun langkah-langkah penanganan untuk memanfaatkan bonus 

demografi di wilayah masing-masing. 
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ABSTRAK 

Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk 

menghasilkan laba. Dewasa ini, seiring dengan adanya agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN 

yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan 

ekonomi lintas kawasan atau yang lebih dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 

mengakibatkan suatu organisasi bisnis dihadapkan pada tantangan untuk membuat peta organisasi yang besar 

dalam menjalankan organisasinya. 

Seorang pemimpin adalah jantung kesuksesan dari suatu organisasi bisnis. Organisasi bisnis yang 

kokoh dan sustainable selalu didukung oleh pemimpin yang mumpuni. Visionary leader adalah tipe 

pemimpin yang akan menciptakan kunci sukses yang luar biasa dalam suatu organisasi bisnis. Tipe 

pemimpin ini akan siap membentuk super team yang solid dalam menjalankan visi, misi dan nilai-nilai 

organisasi bisnis. Super team ini akan muncul di setiap level organisasi bisnis, sehingga akan tercipta tenaga 

maha hebat yang akan menggerakkan organisasi bisnis mencapai kinerja yang luar biasa. 

Kata kunci : Visionary leader, super team, organisasi bisnis. 

 

 

ABSTRACT 

Business organization is an organization performing economic activity and aims to generate a profit. 

Today, along with their agenda of economic integration of ASEAN countries aimed to eliminate or minimize 

the obstacles in economic activity across the region, or better known as the Asean Economic Community 

(AEC), resulting in a business organization is faced with the challenge of make the map larger organizations 

in running the organization. 

A leader is the heart of the success of a business organization. Business organizations a robust and 

sustainable is always supported by a capable leader. Visionary leader is the type of leader that will create an 

outstanding key to success in a business organization. This type of leader is ready to form a super team that is 

solid in implementing the vision, mission and values of the business organization. Super team will appear at 

every level of business organization, that will create the supreme power that will move the business 

organizations achieve exceptional performance. 

Keywords: Visionary leader, super team, the business organization. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perjalanan suatu organisasi bisnis, harus diakui bahwa pemimpin merupakan salah 

satu pemegang peranan yang penting disamping adanya strategi bisnis, struktur organisasi 

dan tools manajemen. Pada organisasi yang memusatkan kekuatan pada sumber daya 

manusia. Pemimpin yang visioner menjadi penggerak utama “mesin pertumbuhan” suatu 

organisasi bisnis berlangsung konsisten dan sustainable dalam jangka panjang.  

Pemimpin yang visioner akan menciptakan peta organisasi yang besar untuk organisasi 

bisnis yang dipimpinnya. Dalam peta tersebut, sistem yang kokoh berbasis pada 

pengembangan potensi sumber daya manusia melalui iklim kerja dan budaya organisasi 
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yang diciptakan serta pola kerja yang berfokus pada tim, maka sumber daya manusia yang 

biasa-biasa saja akan menjadi luar biasa. 

Berbicara tentang super tim, maka esensinya adalah bagaimana mewujudkan sinergi dalam 

suatu tim sehingga semua anggotanya mampu menghasilkan output yang lebih besar dari 

jumlah yang bisa dicapai secara individual. Efektifitas sebuah tim ditentukan oleh seorang 

pemimpin yang menuntun terbentuknya sinergi antar anggotanya. Sinergi ini terwujud 

melalui result-focused goal; team chemistry; syncronized collaboration; team 

empowerment; team recognition. 

Selain strategi, seorang pemimpin yang visioner juga harus mampu melakukan eksekusi 

dalam praktek dan operasi pada organisasi bisnis. Eksekusi yang dilakukan haruslah 

embedded dalam budaya organisasi yang dipimpinnya. Strategi sukses seorang visioner 

leader dalam sebuah eksekusi yaitu direction of execution (pengarah eksekusi), vehicle of 

execution (kendaraan bagi suksesnya eksekusi) dan driver of execution (penggerak 

eksekusi) dimana ketiganya ditopang penuh oleh kekuatan potensi sumber daya manusia. 

Mengingat peran strategis pemimpin sebagai values builder, maka Adira Finance 

melibatkan seluruh pemimpin ( collective leaders ) untuk merumuskan, menanamkan, dan 

menegakkan nilai-nilai budaya perusahaan; antara lain discipline, integrity, reliable, 

accountable, teamwork, obsessed dan profesional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. KEPEMIMPINAN VISIONER 

Leaders become visionary; kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan “school based 

management” dan yang didambakan bagi produktivitas suatu organisasi bisnis adalah 

kepemimpinan yang memiliki visi yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya 

difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan menjadi agen perubahan 

(agent of change) yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu 

prioritas, menjadi pelatih yang profesional dan dapat membimbing personil lain ke arah 

profesionalisme kerja. 

Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan,  

mengkomunikasikan, mensosialisasikan, menstransformasikan dan mengimplemen-

tasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi 

sosial diantara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita 
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organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua 

personil. 

Pemimpin yang visioner akan menciptakan sebuah super tim yang solid untuk 

menjalankan visi, misi dan nilai-nilai organisasi bisnis. Super tim akan menggerakkan 

organisasi sehingga mendapatkan pencapaian  kinerja yang luar biasa. 

2. SUPER TEAM 

Tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi 

serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk 

mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa team 

merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai 

tujuan bersama. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci 

sukses untuk menuju super. Filosofi tim  “saya mengerjakan apa yang anda tidak bisa 

dan anda mengerjakan yang saya tidak bisa”.  

Super adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi super team adalah sekelompok orang yang 

bekerja dengan visi, misi yang sama dan berkomitmen untuk menghasilkan sesuatu 

yang luar biasa. Dalam lingkungan ekonomi dunia yang kompetitif, seorang visioners 

leader bersama dengan super team diharapkan mampu melahirkan inisiatif-inisiatif 

yang akan menumbuhkembangkan organisasi bisnis hingga mencapai puncak kejayaan 

dan mampu mempertahankannya. 

3. ORGANISASI  BISNIS 

Secara terminologis, bisnis adalah suatu aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran 

barang, jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai 

tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam suatu lingkungan bisnis pada masyarakat 

bergerak memerlukan organisasi yang efektif untuk mengatur jalannya bisnis. Oleh 

karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan bisnis yang optimal, organisasi harus 

diperankan dengan maksimal. Organisasi bisnis lebih menekankan pada tujuan profit 

atau keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan operasinya. 

Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan 

bertujuan menghasilkan profit. Untuk menghadapi era perdagangan bebas sekarang ini 

organisasi bisnis harus memperhatikan unsur-unsur yang ada. Antara lain sumber daya 

manusia, teknologi dan produktivitas serta penetrasi pasar. Sumber daya manusia 

menjadi kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi bisnis nirlaba. Sumber daya 

manusia adalah jantung kesuksesan sebuah organisasi bisnis. Organisasi bisnis yang 
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kokoh dan sustainable selalu didukung oleh pemimpin (leader) dan team work yang 

mumpuni. 

4. KETERKAITAN VISIONARY LEADER TERHADAP SUPER TEAM PADA 

SUATU ORGANISASI BISNIS. 

Visionary leader memiliki beberapa karakteristik; 

1. Long-term Orientation 

Orientasi ke depan seorang pemimpin harus berbanding lurus dengan perubahan 

lingkungan bisnis yang melaju cepat. Seorang leaders harus membentuk visi yang 

tajam “guiding principles” yang mampu memberi petunjuk dan menuntun kemana 

organisasi bisnis akan dibawa ke masa depan. Visi tersebut merupakan “harapan 

indah” mengenai masa depan organisasi, yang akan menjadi energi dalam 

menggerakkan serta akan menjadi kekuatan yang powerful untuk mengikat dan 

menyatukan seluruh elemen dalam organisasi untuk mewujudkannya. 

Hamel-Prahalad, mengatakan “competing for the future”. Bahwa dalam suatu 

organisasi bisnis harus menjaga, merawat dan mengembangkan bisnis dalam jangka 

panjang dan tidak tertelan dalam kompetisi dan perubahan. 

2. Entrepreneurial spirit. 

“Business leadership must be an entrepreneurial leadership”; bahwa esensi dasar 

dari sebuah organisasi bisnis adalah kewirausahaan. Jadi kepemimpinan yang 

diterapkan haruslah mutlak konsisten dipunyai oleh seorang pemimpin bisnis di 

setiap fase tumbuh kembang organisasi nirlaba. 

Mengkutip pendapat Peter Drucker (Kewirausahaan, Innovation and 

Entrepreneurship) bahwa “Entrepreneur always search for change, responds to it, 

and exploit it as an opportunity” dan untuk mewujudkan semua itu diperlukan 

kapasitas pemimpin yang; mampu melakukan eksperimen dalam mengeksplorasi 

berbagai kemungkinan peluang bisnis, berani mengambil resiko dalam setiap 

eksperimen bisnis dan selalu fokus serta mengarah pada pencapaian nilai ekonomis 

(value creation). 

3. Intuition  

Peranan intuisi dalam proses pengambilan keputusan dalam bisnis mulai populer 

sekarang ini; adalah Malcom Gladwell (Blink, 2007) melalui banyak riset yang 

dilakukan bahwa  keputusan bisnis tercipta melalui wisdom dan insting dari pelaku 

bisnis. Intuisi terumuskan bukan melalui proses pikir rasional-sistematis tetapi 
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justru berasal dari insting yang diyakini keampuhannya. Pendapat lain datang dari 

Tichy-Bennis (Judgment, 2007), bahwa “fingerspitzengefuhl” merupakan 

perpaduan dari “desire (keinginan mencapai sesuatu), imagination untuk 

menelorkan ide-ide yang breakthrough, dan business acumen (pengetahuan bisnis 

yang solid). Keputusan bisnis yang tidak diwarnai oleh imajinasi yang kuat akan 

membawa hasil yang medioker, namun imajinasi kuat yang tidak didukung oleh 

business acumen yang solid akan menghasilkan keputusan yang mengawang-

awang. Apabila kedua paduan itu tidak diiringi oleh desire, maka hasilnya tidak 

akan optimal. 

Suatu organisasi bisnis yang kokoh dan sustainable selalu didukung oleh pemimpin 

dan team work yang solid berkerja tersebar merata di seluruh tingkatan organisasi 

bisnis. Tugas terbesar dari pemimpin organisasi bisnis adalah menciptakan team work 

yang super di berbagai lini organisasi dengan rapi dan harmonis. Dalam membentuk 

super team yang solid dalam menjalankan visi, misi dan nilai-nilai organisasi bisnis 

pencapaian paripurna (ultimate achievement) akan diraih apabila super team ini telah 

tercipta secara massif di dalam organisasi bisnis. 

Untuk membentuk super team ada lima aspek yang harus diperhatikan ; 

1. Result-focused goals 

Tujuan yang berfokus hasil ini memainkan peran penting bagi sebuah tim untuk 

memberikan pengarahan dalam menjalankan fungsinya. 

2. Team Chemistry 

Tim Chemistry  sebagai “bonding” semua anggota sehingga memungkinkan tim 

tersebut menjadi suatu entitas yang kohesif dan solid dalam menuntaskan setiap 

tugasnya. 

3. Team Empowerment 

Dalam aspek ketiga ini, pemberian tanggung jawab dan otoritas penuh bertujuan 

untuk memberikan pemberdayaan kepada tim sehingga potensi dan fungsi sebuah 

tim dapat menjalankan kinerjanya secara maksimal (performing). 

4. Synchronized Collaboration. 

Kolaborasi yang rapi dimana terjadi penyelarasan (orchestrating); semua anggota 

tim saling melengkapi, mendukung dan menguatkan dalam mewujudkan visi dan 

misi. 

5. Team Recognition 
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Dalam suatu tim pemberian reward sangatlah penting karena di sinilah anggota 

tim menemukan “what’s in it for me”, manfaat dan makna mereka di dalam 

sebuah tim.  Dan secara tidak langsung dari sini akan tercipta motivasi tim 

(motivating). 

Kunci kesuksesan suatu perusahaan  akan selalu menarik untuk diperbincangkan. 

Hal itu terlihat dari tetap maraknya penelitian tentang hal tersebut. Antara lain penelitian 

yang dilakukan : 

No. Nama Pakar Hasil Riset 

1. Tom Peter  dan Robert Waterman (1982) 7S; model manajemen untuk melihat seberapa efektif 

organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Structure, Systems, Style, Staff, Skills, Strategy, Shared 

Values. 7 Aspek tersebut memegang peranan penting  

2. Jim Collins dan Jerry Porras (1995) Built to last. Riset ini menunjukan bahwa core values 

dan purpose merupakan komponen terpenting agar 

perusahaan bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. 

3. William Joyce, Nithin Nohria dan Bruce 

Roberson (2003) 

What (really) works. Kesuksesan tersebut terletak pada 

4 faktor inti  (primary business) yaitu : strategy, 

execution, culture, structure dan empat faktor tambahan 

(secondary business practice) yaitu : talent, leadership, 

inovation dan mergers dan partnerships. 

 

Dari pengalaman yang diperoleh di Adira Finance, bahwa seorang pemimpin 

sesungguhnya adalah pemimpin yang mewariskan nilai-nilai luhur  (values) yang dihayati 

dan menjadi pedoman penerus-penerusnya dalam meneruskan suksesnya perusahaan. 

Nilai-nilai merupakan ultimate legacy  dari seorang pemimpin. Adira finance membangun 

pemimpin yang mempunyai kredibilitas-integritas melalui berbagai macam mekasnisme.  

Yang pertama dilakukan adalah menanamkan prinsip-prinsip dasar kredibilitas 

dan integritas  kepada pemimpin di semua level organisasi, yaitu budaya ADIRA TOP 

(advanced, discipline, integrity, reliable,accountable, teamwork, obsessed, professional) 

sebagai propaganda kepada karyawan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Kedua, 

penerapkan sistem performance appraisal (PA) dimana penilaian para pemimpin di Adira 

Finance menggunakan kriteria-kriteria yang merefleksikan kredibilitas dan intensitas 

pemimpin. Program yang dilaksanakan antara lain Business Development Officer Training 

(BDOT) untuk calon supervisor; Bussines Development Executive Training (BDET) untuk 

calon manajer; Leader as Coach (LAC) untuk para manajer. Program tersebut bertujuan 
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untuk mendorong pemimpin untuk memiliki kemampuan teknis dan kemauan 

mengamalkan nilai-nilai. Selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menciptakan pagar-

pagar  spritual melalui berbagai program antara lain spiritual quotient melalui training 

ESQ, program increso; yaitu program yang berasal dari CSR dimana pemimpin 

mempunyai inisiatif  kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. 

Program ini dijadikan semacam sensor bagi pemimpin dan juga penetapan bussines ethic, 

work ethic dan good corporate governance.   

Di tengah terjadinya volatilitas pasar keuangan, Adira mampu menjaga posisi 

likuiditasnya, selain menjaga permodalan, pemimpin Adira juga menggunakan strategi 

pembiayaan bersama (join financing) dengan induk perusahaan. Penerapan semua hal 

diatas pada intinya bermuara untuk mempertahankan kinerja usaha yang secara 

fundamental tetap kuat. Dengan demikian perusahaan dapat menjaga pertumbuhan kinerja 

serta mampu merawat hubungan saling menguntungkan dengan konsumen. 

Tabel 1 Data penjualan PT. Adira Finace periode 2013-2015 (Unit Motor dan Mobil) 

Sepeda Motor Baru 

 2013  2014  2015 

Ribuan Unit Rp Miliar Ribuan Unit Rp Miliar Ribuan Unit Rp Miliar  

Honda 504 6.169 548 7.008 477 6.630 

       

Yamaha 5.184 4.477 342 4.726 242 3.641 
       

Suzuki 1.228 1.183 61 89 26 404 
       

Kawasaki 589 719 29 758 22 609 
       

Lainnya 420 302 15 219 10 167 
       

Jumlah Sepeda Motor Baru 13.958 12.849 996 13.578 778 11.452 
       

Jumlah Sepeda Motor Bekas 5.413 6.104 796 6.165 776 6.148 
       

Jumlah Sepeda Motor 19.371 18.953 1.792 19.743 1.554 17.599 
       

 

Keterangan 

2013  2014   2015 

Ribuan Unit % Ribuan Unit % Ribuan Unit %  

Toyota 435 35,4% 399 33,0% 322 31,8% 

Daihatsu 186 15,1% 185 15,3% 168 16,6% 

Honda 91 7,4% 159 13,2% 159 15,7% 

Suzuki 164 13,3% 155 12,8% 122 12,0% 

Mitsubishi 157 12,8% 142 11,7% 113 11,1% 

Nissan 61 5,0% 34 2,8% 25 2,5% 

Isuzu 32 2,6% 28 2,3% 19 1,9% 

Lainnya 104 8,4% 106 8,8% 85 8,4% 

Total 1.230 100,0% 1.208 100,0% 1.013 100,0% 
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Tabel 2. Profil PT. Adira Finance 

2012 2013 2014 2015 

Jumlah piutang dikelola Rp. 

45,8 triliun. Komposisi aset 

segmen motor:mobil adalah 

56%:44% 

Jumlah piutang dikelola Rp. 

48,3 triliun. Laba bersih Rp. 

1,7 triliun. Mengoperasikan 

667 jaringan usaha. Komposisi 

aset segmen motor:mobil 

adalah 52%:48% 

Piutang pembiayaan  dikelola 

Rp. 49,6 triliun. Laba bersih 

Rp. 792 miliar. Perusahaan 

mengoperasikan 645 jaringan 

usaha yang terdiri dari 200 

kantor cabang dan selebihnya 

adalah jaringan yang lebih 

kecil, serta didukung oleh 26,1 

ribu karyawan untuk melayani 

3,5 juta. Komposisi a 

konsumen yang aktif tersebar 

merata di seluruh Indonesia. 

Penyaluran pembiayaan baru 

mencapai Rp. 30,5 triliun dan 

piutang pembiayaan yang 

dikelola Rp. 46,4 triliun. 

Penyaluran pembiayaan 

berbasis syariah tumbuh 90% 

menjadi Rp. 4,5 triliun, 

sehingga memberikan 

kontribusi 15% terhadap total 

biaya baru, sementara piutang 

pembiayaan yang dikelola 

tumbuh 46% menjadi Rp. 5,4 

triliun dan memberikan 

kontribusi 12% terhadap total 

piutang pembiayaan yang 

dikelola. 

 

Dalam sebuah organisasi bisnis, untuk memperoleh energi dan momentum agar 

dapat mewujudkan lompatan besar, semua personil dalam suatu organisasi harus terus 

menerus merasakan makna dari sebuah pencapaian keberhasilan tim. Pencapaian 

keberhasilan merupakan proses transformasi yang dikenal dengan 5C, common purpose, 

concept, conviction, contribution dan coherence. Layaknya sebuah gerakan yang besar, 

tentu membutuhkan daya dorong yang kuat.  

Pemahaman yang mendalam super team akan common purpose yang tertuang  

dalam visi misi organisasi menjadi tugas utama seorang visionary leader. Upaya 

pemaknaan transformasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan oleh visionary 

leader dan super team dalam suatu organisasi bisnis. Energi yang dihasilkan dari 

pemaknaan inilah yang menjadi daya dorong momentum bagi dimulainya gerakan dalam 

sebuah organisasi bisnis. Dalam tahap ini seorang leader tidak boleh lalai untuk segera 

mempengaruhi emotional state super team, apabila itu terjadi maka energi akan kembali 

gembos dan sulit dikembalikan. Terjadinya fenomena “honeymoon period” harus disadari 

oleh seorang visionary leader karena “excitement” tanpa kejelasan arah dan langkah yang 

konkrit akan berubah menjadi “frustration”. 

Dalam strategic theme dan activity plan sebagai prasyarat terwujudnya “sense of 

destination” pada manajemen yang efektif akan tertuang ”Concept” yang lebih jelas dan 

tajam. Melalui “Conviction” yang merupakan kesaksian atas langkah-langkah nyata atau 

sasaran yang sudah dicapai, seorang visionary leader bisa meningkatkan daya dorong 
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super team dalam melakukan transformasi di organisasi bisnis. Di bawah arahan seorang 

leader kesaksian dari sumber-sumber yang kompeten akan memberi pengaruh yang positif 

terhadap super team dalam suatu organisasi. Pengaruh ini akan menciptakan “peer 

pressure” yang mengundang semua anggota untuk ikut berperan dalam memberikan 

“Contribution” sebagai wujud dari “sense of responsibility” yang semakin menguat. 

Setelah pemaknaan pada seluruh tahap terpenuhi, maka tugas besar lain bagi 

visionary leader dan super team adalah menciptakan “Coherence”. Suatu kondisi dimana 

akuntabilitas dan keterukuran menjadi fokus dalam suatu tindakan dan inisiatif. Ini adalah 

aspek yang tidak bisa ditawar bila ingin menghidupkan organisasi bisnis yang sustainable. 

Keterkaitan lain antara visionary leader dan super teamnya adalah pada 

pentingnya orientasi hasil. Dua elemen ini harus berfokus pada pencapaian hasil bukan 

proses semata. Jadi pendekatannya terbalik, “starting from the end”: pada awalnya 

ditetapkan hasil yang ingin dicapai lalu seluruh proses diarahkan untuk mencapai hasil 

tersebut. 

Untuk pencapaian hasil sesuai visi dan misi suatu organisasi bisnis, visi misi yang 

jelas memiliki peran yang krusial dalam meredam potensi konflik dan meminimalisir 

perbedaan dalam sebuah tim. Dalam hal ini keterkaitan peran visionary dan super team 

adalah dimana mereka dituntut untuk menerima dan berkomitmen penuh mendukungnya. 

Parker (1994), one of the most important roles that clear goal (vision/mission) play on a 

cross-functional team is to reduce the potential for conflicts and minimize past differences 

among the various disciplines represent on the team”. Peran penting visi dan misi adalah 

agar setiap anggota tim memiliki “sense of ownership”, “sense of unity” dan “sense of 

direction”. Dengan kejelasan pada visi-misi organisasi bisnis mereka akan merasa 

memiliki dan merasa sebagai satu kesatuan yang solid. Pada konteks mobilisasi sumber 

daya organisasi, visi-misi memberikan “sense of purpose” dan “sense of destination” yang 

membuat organisasi memiliki arah yang jelas kemana akan bergerak.  

 

PENUTUP 

Langkah-langkah untuk membangun sinergitas antara visionary leader dan super 

team adalah dengan merumuskan secara gamblang visi-misi organisasi bisnis. Seorang 

visionary memiliki mindset dan landasan berpikir bahwa setiap orang di dalam organisasi 

dipandang sebagai seorang yang super. Dari sinilah muncul empowerment di setiap level 

organisasi, yang akan menciptakan tenaga maha hebat sehingga kinerja luar biasa tercapai. 
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Orientasi jangka panjang harus tercipta pada semua level dalam organisasi bisnis. “One 

level higher thingking simulation ” dimana visionary leader maupun super team 

diwajibkan untuk berpikir lebih stratejik-holistik satu atau dua tingkat lebih tinggi dari 

posisi yang sekarang ini mereka pegang. Dengan mekanisme ini maka akan dimiliki 

cakrawala berpikir yang lebih luas dan holistik sehingga putusan yang dihasilkan juga 

memiliki wawasan yang lebih holistik dan berdimensi jangka panjang, jauh ke depan. 

“Business leadership is nothing without entrepreneurial spirit”, alangkah lebih baiknya 

apabila baik visionary leader maupun super team memiliki jiwa wirausaha. Karena itu 

entrepreneurship mutlak harus dipunyai oleh organisasi bisnis dan konsisten melekat di 

setiap fase tumbuhkembang suatu organisasi bisnis.   

Di Adira Finance, peran visi misi sebagai pengikat (bonding) bagi seluruh anggota tim 

sangat terasa. Namun diluar terdapat semacam “ikatan emosional” untuk mencapai visi-

misi tersebut, sehingga ada passion untuk mencapainya. Mereka terobsesi kepada visi-misi 

karena 3 alasan berikut. Pertama muncul perasaan “what’s in it for me” ketika mereka 

harus melaksanakan misi-visi tersebut. Kedua, adanya kebanggaan (pride) sebagai anggota 

tim untuk menuntaskan visi-misi. Ketiga, hakekat manusia yang secara tulus ingin 

mengaktualisasikan apa yang dimilikinya. Jadi mewujudkan visi-misi ini sudah merupakan 

wujud pemaknaan diri (reason for being) mereka. Ini yang diyakini oleh Adira Finance  

dapat secara efektif  melakukan transformasi.   

 Ketika sebuah organisasi mengandalkan kemampuannya kepada kekuatan tim, 

maka organisasi diharuskan mendorong pembentukan budaya “Super Team, Not Super 

Man”. Dalam organisasi bisnis, tim yang mandiri dan solid (super team) menjadi organ 

penting bagi keseluruhan sukses organisasi bukan sebatas individu-individu yang 

berkinerja unggul (super man). 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi 

kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB), serta menyatakan bahwa komitmen 

organisasional menengahi hubungan ini. 

Penelitian ini dilakukan pada guru wiyata bhakti Sekolah Dasar Kabupaten Kendal, dengan jumlah 

responden sebesar 105 guru, menggunakan AMOS dengan program SPSS AMOS 16.0. 

Dengan menggunakan analisis SEM, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi; Motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi; Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB); Motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB); dan Komitmen Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to investigate the effects of transformasional leadership and work 

motivation toward Organizational Citizenship Behavior (OCB), also  that commitment organization is the 

mediating. 

 The research was conducted on the teacher wiyata bhakti Kendal Regency elementary school, with a 

total of 105 teacher respondents, using AMOS with program SPSS AMOS 16.0. 

By using SEM analysis, can be conclude that transformasional leadership have a positive and 

significant influence toward commitment organization; work motivation have a positive and significant 

influence toward commitment organization; transformasional leadership is have a positive and significant 

influence to ward Organizational Citizenship Behavior (OCB); work motivation have a positive and 

significant influence toward Organizational Citizenship Behavior (OCB); and commitment organization have 

a positive and significant influence to ward Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Kata kunci : Kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan organizational 

citizenship behavior (OCB). 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Persoalan kepemimpinan banyak dibicarakan, semenjak manusia itu sendiri ada 

sampai sekarang. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah memainkan peran yang penting 

terhadap kualitas pencapaian belajar peserta didik. Kemampuan kepemimpinan kepala 

sekolah dapat menjadi faktor pembeda terhadap proses pendidikan yang berlangsung 

disekolah (Bennett & Anderson, 2003; dalam Yahya dan Tatang, 2006). 

Selain peran kepemimpinan dari kepala sekolah, dibutuhkan juga peranan guru 

dalam program pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
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123/U/2001 tentang pedoman pengangkatan guru, syarat kualifikasi pendidikan untuk 

menjadi seorang guru harus dipenuhi agar bisa diangkat menjadi guru. Syarat untuk 

menjadi seorang guru sekolah dasar kualifikasi pendidikannya adalah lulusan DII PGSD 

Prajabatan dan dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan menerima lulusan PGSD 

Penyetaraan, SPG dan SGO. Tetapi pada kenyataannya, walaupun seorang guru sudah 

memiliki kualifikasi pendidikan yang sudah disyaratkan, belum tentu seorang guru 

langsung bisa menjadi guru tetap. Oleh karena itu, sekarang ini masih banyak guru yang 

hanya menjadi guru wiyata bhakti. Guru wiyata bhakti tidak mendapatkan gaji ataupun 

tunjangan. Selain itu status kepegawaiannya pun kurang begitu jelas. 

Motivasi kerja seorang guru wiyata bhakti akan menjadi rendah jika apa yang 

diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, seperti jam kerjanya yang 

terlalu padat tetapi penghasilannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tetapi 

banyak faktor yang dapat menyebabkan motivasi kerja seorang guru wiyata bhakti menjadi 

tinggi yaitu keinginan untuk mencerdaskan anak- anak bangsa, menikmati pekerjaan 

menjadi seorang guru, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, dan menjadikan 

pekerjaan sebagai suatu kewajiban moral. 

 Agar seorang guru memiliki Organizatioanl Citizenship Behaviour (OCB) yang 

tinggi, peran dari kepala sekolah sebagai pemimpin, sangat berpengaruh. Seorang kepala 

sekolah dan juga guru dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang tinggi 

akan menunjukan perilaku membantu secara suka rela yang bukan merupakan tugas 

maupun kewajibannya. 

Selain menghubungkan kepemimpinan transformasional dan juga motivasi kerja 

para guru dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB), dibutuhkan juga komitmen 

organisasi yang tinggi dari pemimpin yaitu kepala sekolah dan juga komitmen dari para 

guru. Karena terciptanya Organizational Citizenship Behaviour (OCB) itu dapat berasal 

dari komitmen seorang pemimpin dengan peran kepemimpinannya dan juga komitmen 

para guru dengan motivasi kerjanya yang tinggi.  

Objek penelitian dilakukan pada guru wiyata bhakti Kabupaten Kendal. 

Penggunaan sampel guru wiyata bhakti Kabupaten Kendal dengan alasan bahwa para guru 

wiyata bhakti mempunyai motivasi yang tinggi walaupun secara financial kurang 

mencukupi dan secara prosedur yang ada, keberadaannya tidak pasti untuk bisa diangkat 

menjadi pegawai negari sipil dan juga jumlah sampelnya besar sehingga bisa diuji dengan 

menggunakan metode SEM (Structural Equation Model). 
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Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan fenomena yang ada masih banyak guru wiyata bhakti yang bekerja di 

kabupaten Kendal. Sampai sekarang ini ada 1276 guru wiyata bhakti di kabupaten Kendal 

(berdasarkan data normatif kategori II Badan Kepegawaian Kendal). Dari 1276 guru 

wiyata bhakti, jumlah paling banyak di dominasi oleh guru wiyata bhakti SD (sekolah 

dasar), maka penelitian ini memfokuskan pada guru wiyata bhakti SD. Jumlah guru wiyata 

bhakti SD sebanyak 890 guru. Para guru wiyata bhakti mempunyai masa pengabdian kerja 

yang sudah bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan kapan akan diangkat menjadi pegawai 

negeri, rata – rata mereka sudah mengabdi diatas 5 tahun, sehingga disini nampak jelas 

kalau seorang guru wiyata bhakti mempunyai komitmen yang tinggi. Guru wiyata bhakti 

juga masih tetap bersedia menjalani pekerjaannya, meskipun secara finansial menjadi 

seorang guru wiyata bhakti tidak akan dapat tercukupi. Para guru wiyata bhakti terlihat 

tidak hanya melihat dari sisi finansial saja, bahkan mereka bisa bekerja dengan baik 

dengan mempunyai organizational citizenship behavior (OCB) dan juga mempunyai 

komitmen yang tinggi terhadap sekolah tempat mereka mengajar. Semua ini tidak terlepas 

dari peranan pemimpin juga dalam memberikan pengarahan dan dukungan yang baik 

kepada para guru wiyata bhakti.  

Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen 

organisasi ? 

2. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap Organizational   

Citizenship   Behavior (OCB) ? 

3. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi ? 

4. Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) ? 

5. Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) ? 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Menurut (Katz, 1964; dalam Konvsky dan Pugh, 1994) salah satu perilaku yang 

mendukung efektifan organisasi adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
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Menurut Organ (1988) Organizational Citizenship Behavior (OCB) diimplikasikan dalam 

empat dimensi yaitu : 

1. Sportsmanship menunjukan suatu kerelaan/toleransi untuk bertahan dalam suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. 

2. Civic Virtue merupakan keterlibatan dalam aktivitas organisasi dan peduli terhadap 

kelangsungan hidup organisasi. Secara suka rela berpartisipasi, bertanggung jawab dan 

terlibat dalam mengatasi persoalan-persoalan organisasi. 

3. Conscientiousnees adalah suatu perilaku yang menunjukan upaya suka rela dalam 

meningkatkan cara dalam menjalankan tugasnya secara kreatif agar kinerja organisasi 

meningkat. 

4. Altruisme menunjukan perilaku yang membantu orang lain secara suka rela dan bukan 

merupakan tugas dan kewajibannya. 

Kepemimpinan Transformasional 

Bass & Avolio (1999), juga menjelaskan kepemimpinan transformasional sebagai 

pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan, para bawahan merasakan adanya 

kepercayaan, kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat kepada atasan, dan mereka termotivasi 

untuk melakukan melebihi apa yang diharapkan. 

Kepemimpinan transformasional diukur dengan model khusus untuk kepemim-

pinan sekolah (Nicholson, 2002; dalam Wahju dan Thomas, 2007), sebagai hasil 

modifikasi Multifactor Leadership Questionaire (MLQ) dari (Bass & Avolio, 1999) yang 

terdiri dari empat dimensi kepemimpinan transformasional yaitu : idealized influence 

(kharisma), inspirational motivation (motivasi inspiratif), intellectual stimulation 

(stimulasi intelektual), dan individual consideration (konsiderasi yang bersifat individual). 

Motivasi Kerja 

Motivasi menurut Fuad Mas’ud (2004) bahwa motivasi sebagai pendorong 

(penggerak) yang ada dalam diri seseorang untuk bertindak. Setiap orang mempunyai 

sesuatu yang dapat memicu (menggerakkan) baik itu berupa kebutuhan material, 

emosional, spiritual, maupun nilai-nilai atau keyakinan tertentu. Dimensi motivasi kerja 

McClelland berfokus pada tiga kebutuhan (Robbins, 2006) yaitu : 

1. Kebutuhan Prestasi yaitu dorongan untuk unggul, untuk berprestasi berdasar 

seperangkat standar, untuk berusaha keras supaya sukses. 
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2. Kebutuhan Kekuasaan yaitu kebutuha untuk membuat orang lain berperilaku dalam 

suatu cara yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

3. Kebutuhan akan kelompok pertemanan yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi yang 

ramah dan akrab. 

Dalam penelitian ini, hanya difokuskan pada dimensi ke tiga yaitu kebutuhan akan 

kelompok pertemenan. Karena pada dimensi yang pertama dan kedua yang dimaksudkan 

hanya keduniaan atau meteri, sedangkan seorang guru wiyata bhakti sudah jelas tidak 

dapat menuntut adanya materi. Pada guru wiyata bhakti, kesuksesan atau keberhasilan itu 

lebih mengarah pada pertemanan, kontribusi yang diberikan pada masyarakat dan juga 

ungkapan sebagai guru tanpa tanda jasa. 

Komitmen Organisasional 

(Porter et al., 1974; dalam Cetin, 2006), mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai kekuatan relatif identifikasi individu dengan keterlibatan dalam organisasi tertentu. 

Selain dari hubungan yang konsekuensi, komitmen organisasi juga telah dipelajari sebagai 

variabel mediasi oleh berbagai peneliti (Suliman, 2002). Dimensi komitmen organisasi 

menurut (Meyer dan Allen; dalam Luthan, 2006) adalah: komitmen afektif, komitmen 

kelanjutan dan komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus bagitu, tindakan tersebut merupakan hal yang benar yang 

harus dilakukan. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN MODEL PENELITIAN 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi 

Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Komitmen Organisasi 

sebagai Variabel Mediating 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi 

(Brown, 2003; dalam Suhana, 2007) menguji pengaruh kepemimpinan yang 

berorientasi pada hubungan dan tugas terhadap komitmen organisasi. Temuannya 
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menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan yang meliputi 

membangun kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, mendorong kreativitas dan 

menekankan pengembangan berpengaruh secara positif terhadap komitmen afektif 

karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian 

ini adalah : 

H1 : Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) 

Menurut (Tschannen-Moran, 2001; dalam Wahju dan Thomas, 2007), kepemim-

pinan transformasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

Motivasi Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

McNeese-Smith et al, (1995) dengan adanya motivasi yang tinggi akan mencip-

takan komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Jae (2000), menunjukkan bahwa motivasi karyawan sangat efektif untuk 

meningkatakan komitmen organisasional. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

Motivasi Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kim Sangmook (2006), menemukan bahwa 

semakin tinggi motivasi yang dirasakan oleh karyawan semakin tinggi pula tingkat 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian David J (2000), menemukan 

bahwa ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H4 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Komitmen Organisasional Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Kermit W. Kuehn (2002), menemukan korelasi pada beberapa hubungan yang 

signifikan antara OCB dan prekdiktornya yaitu variabel kepuasan, komitmen afektif dan 

normatif ditambah dengan umur dan status perkawinan menunjukkan hubungan yang kuat. 
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(Meyer dan Allen, 1991; dalam Kuehn dan Busaidi, 2002), mengemukakan bahwa afektif 

komitmen berhubungan kuat dengan organizational citizenship behavior (OCB), 

sementara kontinuan komitmen tidak berhubungan. Hubungan organizational citizenship 

behavior (OCB) dan komitmen lebih kuat jika organisasi, supervisor dan kelompok kerja 

menjadi satu kesatuan.Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H5 : Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru wiyata bhakti sekolah dasar (SD) 

kabupaten Kendal sebanyak 890 guru. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Cluster random sampling ini dilakukan 

dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Grup bagian ini disebut dengan 

cluster . Beberapa cluster kemudian dipilih secara random dari semua cluster yang ada. 

Dalam penelitian ini, dibuat cluster sampel menjadi empat bagian daerah kecamatan yang 

mewakili kabupaten Kendal. 

Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian 

1. Kepemimpinan transformasional  

 Kepemimpinan transformasional Sebagai proses antara para pemimpin dan 

pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi (Bass & 

Avolio,1999). Kepemimpinan transformasional diukur dengan model khusus untuk 

kepemimpinan sekolah (Nicholson, 2002; dalam Thomas & Wahju, 2007) sebagai hasil 

modifikasi Multifactor Leadership Questionaore (MLQ) dari Bass (1985) dengan 

menggunakan empat dimensi pada skala poin 5 Likert yang dirangking dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

2.  Motivasi 

Motivasi merupakan proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau 

insentif (Luthan, 1996). Motivasi menurut (Mitchell, Vance dan Pravin, 1976; dalam Fuad 

Mas’ud, 2004) dan diukur pada skala poin 5 Likert yang dirangking dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

3.  Komitmen Organisasi 
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Komitmen organisasi adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dalam proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan berkelanjutan. Komit-

men organisasi menggunakan pengukuran Three-Component Model of Organizational 

Comitment yang dikembangkan Allen & Meyer (1990) dengan tiga dimensi (komitmen 

afektif, komitmen normatif, dan komitmen kontinuan), dengan skala poin 5 Likert yang 

dirangking dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

4. Organizational   Behavior   Citizenship (OCB)  

Organizational Behavior Citizenship (OCB) merupakan perilaku pekerja yang 

melebihi tugas formalnya dan memberikan kontribusi pada keefektifan organisasi (Smith et 

al., 1983; dalam Morrisson, 1994). Penelitian ini menggunakan pengukuran yang 

dikembangkan secara spesifik untuk lingkungan sekolah oleh (Dipaola dan Tschannen-

Moran, 2001; dalam Thomas & Wahju, 2007) sebagai modifikasi dari (Smith et al., 1983) 

dengan empat dimensi (Sportsmanship, Civic virtue, Conscientiousnees, Altruisme) pada 

pengukuran skala poin 5 Likert yang dirangking dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 

(sangat setuju). 

Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Model (SEM). Metode analisis SEM akan menggunakan input matriks kovarians dan 

menggunkan metode estimasi maximum likelihood. Pemilihan input dengan matriks 

kovarian adalah karena matriks kovarian memiliki keuntungan dalam memberikan 

perbandingan yang valid antar populasi atau sampel yang berbeda, yang terkadang tidak 

memungkinkan jika menggunakan model matriks korelasi. 

Setelah asumsi dapat dipenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis 

sebagaimana diajukan pada bab sebelumnya. Pengujian 5 hipotesis penelitian ini akan 

dilakukan berdasarkan nilai Critical Ratio (CR) dari suatu hubungan kausalitas dari hasil 

pengolahan SEM sebagaimana pada tabel berikut dibawah dan hasil pengolahan data untuk 

analisis full model SEM ditampilkan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2 : Pengujian hasil equation model (SEM) 

TABEL : REGRESSION WEIGHT STRUKTURAL EQUATIONAL MODEMODEL 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KO <--- KT .264 .086 3.088 .002 

KO <--- MK .453 .116 3.915 *** 

OCB <--- KT .208 .099 2.098 .036 

OCB <--- MK .275 .139 1.986 .047 

OCB <--- KO .557 .170 3.282 .001 

Semua hipotesis diterima karena mempunyai nilai critical ratio (CR) yang lebih 

besar dari 1.96 dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0.05. 

TABEL : HASIL PENGUJIAN KELAYAKAN MODEL SEM 

Goognees of Fit Indeks Cut-off Value Hasil Evaluasi 

Model 

Chi-square < 237.240 207.180 Baik 

Probability ≥ 0.05 0.406 Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0.014 Baik 

GFI ≥ 0.90 0.853 Marginal 

AGFI ≥ 0.90 0.817 Marginal 

TLI ≥ 0.95 0.996 Baik 

CFI ≥ 0.95 0.997 Baik 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterima. Tingkat 

signifikasi sebesar 0.406 yang menunjukkan sebagai suatu model persamaan structural 

yang baik. Indeks pengukuran TLI, CFI, dan RMSEA berada dalam rentang nilai yang 
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diharapkan, meskipun GFI dan AGFI diterima secara marginal . Dengan demikian uji 

kelayakan model SEM sudah memenuhi syarat penerimaan. 

Analisis pengaruh ditunjukkan untuk melihat seberapa kuat pengaruh suatu variabel 

dengan variabel lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interprestasi 

dari hasil ini akan memiliki arti penting untuk mendapatkan suatu pemilihan strategi yang 

jelas. Sesuai dengan kajian teoritis dan hasil pengujian hipotesis sebelumnya, 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja akan memiliki efek langsung maupun 

tidak langsung terhadap organizational citizenship behavior (OCB). 

Pengaruh tidak langsung dari variabel tersebut adalah dengan terlebih dahulu 

melewati komitmen organisasi, yang selanjutnya berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB). Hasil pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

TABEL : PENGARUH LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 

Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen organisasi, 

Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior 

(OCB) maka dilakukan perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung. 

Pengaruh langsung kepemimpinan transformasional ke OCB = 0.205 

Pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional ke komitmen organisasi ke OCB 

= 0.336 x 0.431 = 0.144. Total pengaruh = 0.205 + 0.144 = 0.349  

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung maupun pengaruh tidak 

langsung kepemimpinan transformasional terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB), menunjukkan pada lebih tingginya pengaruh langsung dari kepemimpinan 

transformasional yaitu diperoleh 0.205 sedangkan secara tidak langsung diperoleh sebesar 

0.144. Artinya kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) secara langsung dan dimediasi oleh komitmen organisasi. 

Estimasi Pengaruh 

 Langsung Tidak Langsung Total 

 KP MK KO KP MK KO KP MK KO 

Komitmen 

Organisasi 

 

0.336 

 

0.467 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0.336 

 

0.467 

 

0 

OCB 0.205 0.219 0.431 0.144 0.201 0 0.349 0.476 0.431 
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Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah 

antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen organisasi. Hal ini mendukung 

penelitian Sovyia (2005), yang menemukan bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel komitmen 

organisasi. Utomo (2002), menemukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Menurut (Yulk, 2002) 

kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses membangun komitmen untuk 

tujuan organisasi dan pemberdayaan pengikut pada pencapaian keberhasilan. 

Motivasi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi, motivasi kerja 

berpengaruh terhadap OCB maka dilakukan perbandingan pengaruh langsung dan tidak 

langsung. 

Pengaruh langsung motivasi kerja ke OCB = 0.219 

Pengaruh tidak langsung motivasi kerja ke komitmen organisasi ke OCB = 0.467x 0.431 = 

0.201. Total pengaruh = 0.219 + 0.201 = 0.431  

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung maupun tidak langsung 

motivasi kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB), menunjukkan pada 

lebih tingginya pengaruh langsung dari motivasi kerja yaitu diperoleh 0.219, sedangkan 

secara tidak langsung diperoleh sebesar 0.201. Artinya motivasi kerja mampu 

meningkatkan organizational citizenship behavior (OCB) secara langsung dan dimediasi 

oleh komitmen ornganisasi. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah 

antara motivasi kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). Hal ini 

mendukung penelitian Kim Sangmook (2006) yang menemukan bahwa semakin tinggi 

motivasi yang dirasakan oleh karyawan semakin tinggi pula tingkat Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dan mendukung Penelitian David J (2000), menemukan 

bahwa ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Hal ini disebabkan karena hubungan kerja yang bersifat 

koordinatif antara kepala sekolah dengan para guru wiyata bhakti. kepemimpinan 
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transformasional merupakan sebuah proses membangun komitmen untuk tujuan 

organisasi dan pemberdayaan pengikut pada pencapaian keberhasilan. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Pengaruh positif ini disebabkan karena rata-rata guru wiyata bhakti mempunyai 

semangat yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga rata-rata mereka 

mempunyai masa pengabdian yang lama. Para guru wiyata bhakti bukanlah seperti 

karyawan perusahaan pada umumnya, besarnya jumlah finansial tidak dapat digunakan 

untuk mengukur komitmen organisasi para guru wiyata bhakti. 

3. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organisasional citizenship behavior. Kepemimpinan transformasional seorang kepala 

sekolah dapat mempunyai pengaruh terhadap para guru untuk memiliki kinerja 

melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level minimum organisasi yang disebut 

dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). Kepemimpinan kepala sekolah 

diterapkan dengan baik dalam mempengaruhi para guru wiyata bhakti, memberikan 

dukungan, dan rangsangan intelektual maupun pertimbangan secara individu yang 

diarahkan dalam pada upaya pencapaian tujuan bersama maka pengaruhnya akan 

meningkatkan perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organisasional citizenship 

behavior. Motivasi seseorang guru wiyata bhakti berawal dari kebutuhan, keinginan 

dan dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan dan tujuan. Hal ini 

menandakan kuatnya dorongan, usaha, intensitas, dan kesediaannya untuk berkorban 

demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi akan 

membuat semakin tingginya organizational citizenship behavior (OCB). 

5. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational   

Citizenship   Behavior (OCB). Hubungan antara komitmen organisasi dan 

organizational citizenship behavior (OCB) pada guru wiyata bhakti ini terbentuk 

karena adanya hubungan yang kuat antara kepala sekolah dan para guru wiyata bhakti 

yang menjadi satu kesatuan. 

SARAN 

1. Melibatkan guru wiyata bhakti dalam setiap kegiatan, baik kegiatan didalam dan diluar 

sekolah, seperti kegiatan pesta olah raga, kegiatan keagaman dan lain-lain. 
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2. Memberikan reward kepada guru wiyata bhakti yang berprestasi, seperti memberikan 

bonus dan mengajak rekreasi bersama. 

3. Membuka wadah khusus bagi guru wiyata bhakti untuk memberikan kemudahan 

berinteraksi antara guru wiyara bhakti, sehingga mempermudah adanya informasi dan 

menjaga hubungan baik antara guru wiyata bhakti. 

4. Mengadakan acara pertemuan rutin misalnya tiap bulanan antara kepala sekolah 

dengan para guru wiyata bhakti, sehingga mampu menjembatani antara pemimpin 

dengan bawahan agar terbina suatu hubungan yang kuat. 
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ABSTRAK 

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL)dihadapi hampir disetiap kota ,  keberadaannya sering menyebabkan 

kemacetan lalu lintas, tidak berfungsinya fasilitas umum, dan menganggu keindahan kota. Namun meskipun PKL 

merupakan sector yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. PKL yang 

bergerak di bidang usaha kuliner mencapai 600 pedagang di kota Magelang, yang terdapat di hampir di wilayah 

kota Magelang. Penataan lokasi usaha dengan membangun pusat-pusat kuliner merupakan model yang dipilih 

untuk mengatasi permasalahan PKL, dengan membangun di tiga wilayah kecamatan , yaitu Kecamatan Magelang 

Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 

apakah penataan pusat kuliner mempunyai pengaruh terhadap pendapatan PKL. Dengan mengambil sempel  

sebanyak 48 pedagang, penelitian dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara. Dari hasil analisis 

menggunakan uji beda rata-rata dan regresi linier sederhana, diperoleh bahwa hasil bahwa hanya satu pusat 

kuliner yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang / PKL, yaitu pusat kuliner  di Kecamatan 

Magelang tengah Tuin Van Jawa di lokasi alon-alon Kota Magelang ya. Sedangkan kedua pusat kuliner lain Sari 

Boga di Kecamatan Magelang Utara dan Kartikasari di Kecamatan Magelang Selatan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pendapatan pedagang/PKL.  Perbedaan ini disebabkan letak lokasi pusat kuliner. Pusat kuliner dengan 

letak strategis didaerah pusat kota dan pusat keramaian, menunjukan hasil yang positif, artinya mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan pendapatan. 

Kata Kunci :Pusat Kuliner,  Pedagang / PKL, Pendapatan 

ABSTRACT 

The problem of street vendors (PKL) encountered in almost every town, their presence often cause traffic jams, 

malfunctioning of public facilities, and disturb the beauty of the city. But PKL is a sector that is capable of 

creating jobs and reducing unemployment. PKL engaged in the culinary business reached 600 s 

treet vendors in the Magelang City, which are found in almost in the Magelang City. Structuring the business 

location to build centers of culinary is the model chosen to tackle the problems of street vendors with build in 

three sub-districts, that is District of North Magelang, District of Central Magelang and District of South 

Magelang. This study is conducted to determine whether the arrangement of the culinary center has an effect on 

the income street vendors. With a sample of as many as 48 street vendors, research carried out by the method of 

observation and interviews. the results of the analysis using a different test average and simple linear regression, 

the result is only a culinary center that has an influence on earnings street vendors, the culinary center Tuin Van 

Java in Alon-Alon location in the District of the Central Magelang Area. While both culinary center other Sari 

Boga in District of North Magelang and Kartikasari in District of South Magelang  has no effect on earnings 

street vendors. This difference is due to the location of the culinary center location. Culinary center with the 

strategic location of the area of the city center and the center of the crowd, showed positive results, meaning that 

have an influence on the increase in revenue. 

 

Keywords: Culinary Center, PKL, Revenue 
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I. PENDAHULUAN 

USahan Kuliner tumbuh hampir diseluruh kota di Indonesia. Trend usaha ini menjadi 

pilihan masyarakat terlihat saat terjadinya krisis ekonomi ( masyarakat sering menyebut krisis 

moneter) pada awal tahun 1997, yang diawali dengan turunya nilai rupiah terhadap dolar dari 

Rp. 2.500,- / per USD, menjadi Rp. 12.500,-/USD, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami penurunan hingga negative 13,1 %.  Kondisi ini menimbulkan gejolak ekonomi 

yang sangat kuat, sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan memilih 

untuk merumahkan sebagai karyawannya dan melalukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Banyaknya PHK, mendorong tumbuhnya usaha mandiri yang dilakukan oleh eks karyawan, 

hal ini terlihat dengan munculnya berbagai usaha masyarakat dalam bentuk sector informal  

(Pedagang Kaki Lima/PKL), salah satunya kuliner. Kuliner merupakan usaha yang banyak 

dilakukan masyarakat karena sifat usahanya yang mudah dilakukan dan memiliki pasar yang 

luas. Sejalan dengan membaiknya  pertumbuhan ekonomi Indonesia, usaha kuliner 

merupakan usaha yang masih bertahan.  

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, usaha kuliner tumbuh di Kota Magelang 

dengan jumlah lk. 600 pedaganng yang meliputi hampir diseluruh penjuru kota , dengan 

berbagai ragam jenis makanan, dengan tempat berjualan pada umumnya menempati fasilitas 

umum, seperti trotoar, badan jalan bahkan di taman-taman kota.  Kondisi tersebut akhirnya 

menimbulkan pemandangan yang tidak baik bagi keindahan dan ketertipan Kota. Banyaknya 

fasilitas umum yang digunakan untuk berjualan, menyebabkan  kondisi kota menjadi kumuh 

dan menyempitnya badan jalan dibeberapa tempat sehingga menimbulkan kemacetan 

lalulintas. Upaya untuk menata pedangang kaki lima termasuk kuliner terus dilakukan oleh 

pemerintah Kota Magelang, melalui relokasi pedagang. Model yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Magelang, adalah membangun pusat-pusat kuliner di 3 (tiga) wilayah Kota 

Magelang, yaitu di Kecamatan Magelang Utara (Kebonpolo, Badaan), Kecamatan Magelang 

Tengah (Alon-alon, Jenderalan, Bayeman) dan Kecamatan Magelang Selatan (Kartika, 

Beringin).  

Dibangunnya pusat-pusat kuliner di Kota Magelang, selain bertujuan untuk penaatan 

PKL dan keindangan kota, juga untuk meningkatkan pendapatan PKL. Karena dengan 

adanya pusat kuliner, legalitas usaha menjadi jelas dan daya tarik usaha menjadi semakin 

baik dan menarik, sehingga dapat meningkat penjualan.  
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II. PERUMUSAN MASALAH 

Penataan Kuliner kuliner di Kota Magelang, merupakan model yang dipilih Pemerintah 

Kota Magelang, selain tujuan untuk keindahan kota juga untuk mengelompokan PKL-PKL 

disuatu tempat yang dibangun khusus yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti 

tempat parkir, sanitasi, meja kursi  dan lapak yang telah ditetapkan bagi setiap pedagang. 

Dengan berbagai fasilitas, seberapa besarkah  pusat-pusat kuliner tersebut dapat 

meningkatkan pendapatan pedagang.  

III. METODOLOGI 

Untuk mengetahui apakah  pusat – pusat kuliner di Kota Magelang memiliki manfaat 

bagi PKL, maka dilakukan penelitian di 3 (tiga) pusat kuliner di Kota Magelang. Jumlah PKL 

(populasi) yang direlokasi di 3 (tiga) pusat  kuliner Kota Magelang sebanyak 127 pedagang, 

dengan mengambil sample sebanyak 48 pedagang yang mewakili 3 (tiga) lokasi yaitu  di 

lokasi Puri Boga  ( Kecamatan Magelang Utara), Tuin Van Java (Kecamatan Magelang 

Tengah), dan Kartika Sari (Kecamatan Magelang Selatan). Penelitian dilakukan dengan 

tujuan  

1. Untuk mengetahui  besarnya perbedaan pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan 

sesudah penataan. 

2. Untuk mengetahui dilokasi mana pendapatan pedagang kaki lima yang paling berpengaruh 

sebelum dan sesudah penataan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variable, dalam hal ini 

variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variable lain. (Iqbal Hasan, 2006). Dengan menggunakan 

hipotesis sebagai berikut 

1. Ada pengaruh yang signifikan dari pendapatan pedagang kaki lima pada tiga lokasi yang 

berbeda (Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan 

Magelang Selatan). 

2. Ada perbedaan yang signifikan dari pendapatan pedagang kaki lima sebelum dan sesudah 

penataan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dan penyebaran kuetioner 
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kepada pedagang dan data dari BPS. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan dengan 

mengunakan metode pendapatan bersih perbulan pedagang sebelum dan sesudah relokasi 

dengan rumus (Y=TR-TC), dengan Y adalah pendapatan rata-rata, TR adalah pendapatan 

total, dan TC adalah biaya Total. Kemudian menghitung pendapatn rata-rata pedagang 

sebelum dan sesudah penataan dengan menggunakan rumus ( ) dengan  

pendapatan rata-rata pedagang,∑x adalah jumlah pendapatan, dan n adalah jumlah sampel. 

Untuk mengetahui perbedaan pendapatan untuk mengetahui perbedaan pendapatan sebelum 

dan sesudah penataan, digunakan ujibeda rata-rata. Untuk mengetahui pengaruh penataan 

pusat kuliner terhadap pendapatan PKL digunakan analisis regresi sederhana.  

Analisis dilakukan terhadap setiap pusat kuliner yaitu di lokasi Puri Boga  ( Kecamatan 

Magelang Utara), Tuin Van Java (Kecamatan Magelang Tengah), dan Kartika Sari 

(Kecamatan Magelang Selatan). 

 

IV. HASIL 

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

IV.1. Kondisi Eksisting 

Penelitian ini dilakukan terhadap 3 (tiga) Lokasi, dengan kondisi eksisting sebagai berikut: 

1. Lokasi Puri Boga  ( Kecamatan Magelang Utara). Terletak di Taman Badaan, dengan 

Fasitas Sanitasi, Kamar Mandi dan Parkir di Bandan Jalan. Parkir dilokasi bila ramai 

terlihat penuh dan tidak memadahi, serta cenderung menganggu lalulintas (padat dan 

kurang lancar) 

2. Lokasi Tuin Van Java (Kecamatan Magelang Tengah). Terletak di Alon-alon yang 

merupakan pusat kegiatan ekonomi dan masyarakat. Memiliki Fasilitas Sanitasi, 

Kamar Mandi dan Parkir yang memiliki daya tamping yang banyak dan mudah. 

Lokasi  ramai hampir setiap hari, dan terlihat ramai pada hari libur. 

3. Lokasi Kartika Sari (Kecamatan Magelang Selatan). Terletak di samping Stadion 

Bola Abu Bakrin Kota Magelang, memiliki fasilitas Sanitasi dan Kamar Mandi. 

Lokasi dijalur lalulintas yang rampai, sehingga untuk menuju lokasi cukup sulit bila 

lalu lintas ramai. 
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Tabel 1. Pendapatan bersih sebelum dan sesudah Penataan 

No Lokasi 

Pendapatan (Ribuan 

Rupiah) 

sebelum sesudah 

1 Puri Boga (Kec Magelang Utara) 4.170 3.910 

2 Tuin Van  Jawa (Kec Magelang Tengah) 2.440 3.430 

3 Kartika Sari (Kec Magelang Selatan) 5.530 6.560 

 

Pendapatan bersih dari pedagang di ketiga lokasi penataan, lokasi di pusat kuliner Pur Boga 

menunjukan penurunan (6,24%) sedangkan kedua tempat lainnya menunjukan peningkatan, 

Tuin Van Java (40,57%)  dan Kartika Sari (18,58%). Hal ini disebabkan perbedaan lokasi. 

Dua lokasi yang terakhir, berada di pusat kegiatan kota dan kegiatan ekonomi, sedangkan 

Puri Boga berada diluar kegiatan pusat kota. Pengaruh lokasi juga menyebabkan perbedaan 

pendapatan rata-rata. 

Tabel 2.  Pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah penataan 

No Lokasi 

Pendapatan (Ribuan 

Rupiah) 

sebelum sesudah 

1 Puri Boga (Kec Magelang Utara) 1.978 1.706 

2 Tuin Van  Jawa (Kec Magelang Tengah) 1.078 1.753 

3 Kartika Sari (Kec Magelang Selatan) 2.100 2.981 

 

Tabel 3 Uji beda rata-rata 

No Lokasi 
Hasil Perhitungan 

Sd  t hitung  t tabel 

1 Puri Boga (Kec Magelang Utara) 95.26 0.74 2.132 

2 Tuin Van  Jawa (Kec Magelang Tengah) 81,14 -1.001 2.132 

3 Kartika Sari (Kec Magelang Selatan) 575,76 0.23 2.132 
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Tabel 3 Regresi Linier 

No Lokasi 

Hasil Perhitungan 

t hitung 

 

t tabel Hipotesa 

1 Puri Boga (Kec Magelang Utara) -0.0037 2,145 
Tidak ada 

Pengaruh 

2 

Tuin Van  Jawa (Kec Magelang 

Tengah) 3,86 2,145 Ada Pengaruh 

3 Kartika Sari (Kec Magelang Selatan) 1,40 2,145 
Tidak ada 

Pengaruh 

 

Dari hasil analisis regresi linier sederhana, terlihat bahwa lokasi yang memiliki 

pengaruh yang signifikan penataan kuliner dengan pedagang adalah dilokasi Tuin Van Jawa. 

Kondisi tersebut menunjukan bahwa penataan pusat kuliner di Kota Magelang belum 

seluruhnya mampu meningkatkan pendapatan pedangang. Dari hasil observasi, menunjukan 

lokasi Tuin Van Jawa lebih ramai bilai disbanding kedua tempanat lainnya, karena berada di 

pusat kota (alon-alon) berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Lokasi alon-alon di kota 

Magelang merupakan pusat kegiatan masyarakat baik untuk berbelanja, wisata kota maupun 

berolah raga. 

V. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap keberadaan pusat kuliner, maka 

dapat disimpulkan bahwa penataan kuliner di Kota Magelang belum sepenuhnya mampu 

meningkatkan pendapatan pengusaha. Hal ini karena adanya perbedaan lokasi, yang 

menyebabkan  tingkat keramaian yang berbeda. Faktor lokasi memiliki peranan yang penting 

dalam penataan pusat kuliner. Makin mendekati lokasi keramaian dan pusat kota, pusat 

kuliner akan semakin baik dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Dari 3 (tiga) lokasi 

yang diteliti,  Pusat Kuliner Tuin Van Jawa yang paling baik baik dari segi penataan, lokasi 

dan manfaat bagi pedagang. Kondisi ini perlu dilakukan kajian ulang oleh Pemerintah Kota, 

bahwa kedepan untuk membangun pusat kuliner perlu dipaerhatikan lokasi, faktor pendukung 

lainnya seperti parkir, akses jalan dsb. Namum pusat kuliner menjadi model yang baik untuk 

penataan kota karena lebih terpusat dan terkendali sehingga mendidik masyarakat untuk tertip 

dalam berbelanja dan pedagang memiliki lokasi yang legal, sehingga keberlanjutan usaha bisa 

dipertahankan.  
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ABSTRAK 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah 

berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.  

Krisis yang berkepanjangan di Indonesia telah mengakibatkan banyak pengangguran. Masalah 

kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah 

satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah Indonesia. Angka kemiskinan di 

tingkat masyarakat masih cukup tinggi. 

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulagi 

kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat 

dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produkif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama 

dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan 

keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan 

perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. 

 

Kata Kunci : UMKM, Kemiskinan  

ABSTRACT 

 

One indicator of the success of the economic development of a country or government is the 

reduction in the number of poor people because in essence a development is to improve the welfare of society 

as fair and equitable. 

A prolonged crisis in Indonesia has resulted in a lot of unemployment, poverty issue is considered as 

one of the things that hinder the development process of a country. One of the countries that are still 

entangled by this social problem one of them is Indonesia. The poverty rate at the community level is still 

quite high. 

The empowerment and development of MSME is one way to overcome poverty occurs. The trick is 

to give access to the poor to engage in business and active in the productive business activities and promote 

entrepreneurship, especially among the poor or disadvantaged areas. MSME development through business 

improvement and business management skills, access to financial institutions and increase certainty and 

protection of independent businesses to be ready to grow and compete with other economic agents. 

 

Keywords: MSME, Poverty 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu 

upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah 

penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.  

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya 

ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam 

modal serta rendah kesempatan kerja yang ada. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi 

indikator bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Untuk 

sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini yang 

menjadi inspirasi untuk perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian 

berkembang untuk membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan 

Semenjak krisis ekonomi 1998 hingga krisis keuangan global kegiatan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) mampu bertahan. Ekonom kerakyatan, pejuang reformasi, atau 

peneliti ekonomi dari Bank Dunia hampir bulat menyepakati bahwa usaha kecil dan 

menengah paling tahan terhadap guncangan krisis moneter. Radhi (2008) dalam sistem 

ekonomi kerakyatan, pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) merupakan langkah strategic dalam pembangunan ekonomi bangsa. 

Krisis yang berkepanjangan di Indonesia telah mengakibatkan banyak 

pengangguran, Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat 

proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah 

sosial ini salah satunya adalah indonesia. Usaha kecil dan informal merupakan sektor 

usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan 

dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1998. Di sisi lain, 

sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari 

sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini 
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antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta 

usahanya relatif bersifat fleksibel.(Supriyanto, 2016) 

Sudah diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu 

peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di 

negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Sebab selain 

memberi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dengan mampu menampung jumlah 

tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya baik di pedesaan maupun di perkotaan, maka 

permasalahan ekonomi bangsa yang berupa jumlah pengangguran dapat berkurang. 

Kusuma (2013)  

Kota Semarang sebagai salah satu gerbang ekonomi di Jawa Tengah memiliki 

komitmen yang tinggi untuk memajukan UMKM sebagai salah satu potensi yang wajib 

dikembangkan dengan menyediakan sarana pemasaran sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.  Kota Semarang sebagai Kota 

perdagangan dan jasa saat ini semakin mengokohkan slogan tersebut hal ini dikarenakan 

kota semarang serius ingin mengentaskan kemiskinan yang sampai dengan saat ini menjadi 

persoalan yang cukup pelik.  

UMKM di kota Semarang sampai dengan tahun 2015 (Dinkop & UMK, 2015) 

adalah sebanyak 11.208 UMKM, namun UMKM yang aktif hanya mencapai 562 . Kinerja 

urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah koperasi maupun 

jumlah UMKM binaan. Untuk jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 11.208 di 

tahun 2012 menjadi 11.383 pada tahun ini yang diikuti meningkat pula jumlah UMKM 

yang dibina. Jumlah UKM aktif terus mengalami penurunan.  

Tabel 1.1 

UMKM di Kota Semarang  

No Uraian  2013 2014 

1 Persentase UMKM binaan  21.2 % 25 % 

 Jumlah UMKM yang dibina  2.372 2.846 

 Jumlah Seluruh UMKM 11.208 11.383 

2. Jumlah UMKM aktif non BPR/ LKMUKM 571 562 

 Jumlah BPR/ LMUKM aktif 2 2 

3. Penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 4.88% 2.91% 

4 Akses pembiayaan Koperasi dan UMKM  3.79 1.92 
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2015 

Jumlah UMKM di Kota Semarang memang terlihat cukup banyak mencapai 11.208 

namun yang aktif hanya sekitar 562 hal ini menjadi sebuah persoalan yang harus 

diperhatikan karena peran UKM dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang masih 
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sangat dibutuhkan karena sifatnya yang padat karya. Berdasarkan data yang dirilis oleh 

BPS tahun 2015 penduduk miskin di Kota Semarang adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.2  

Penduduk Miskin Kota Semarang  

Tahun   Jumlah  Persentase 

2011 88.453 5.68 

2012 83.346 5.13 

2013 86.734 6.12 

2014 84.640 4.90 
Sumber : BPS (2015) 

 

Berasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Semarang 

masih cukup banyak terlihat pada tahun 2014 masih mencapai 84.640 jiwa. Berdasarkan 

hal tersebut tentu peran strategis UMKM sebagai sebuah wadah sangat dibutuhkan, karena 

UMKM dinilai sebagai industri kecil yang padat karya, sehingga dimungkinkan untuk 

menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan juga mampu memberdayakan masyarakat 

sehingga angka kemiskinan di Kota Semarang diharapkan dapat menurun, permasalahan 

yang erat berhubungan dengan tumbuh kembang dan langgengnya UMKM adalah masalah 

keterbatasan sumber daya manusia dan yang paling utama adalah masalah permodalan 

sehingga banyak UMKM yang akhirnya gulung tikar atau tidak aktif menjalankan 

usahanya.  

Rumusan Masalah  

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya 

ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 

yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam 

modal serta rendah kesempatan kerja yang ada.  

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus kita akui bahwa UMKM 

mempunyai suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Peran yang 

sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pandapatan bagi 

kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan 

perekonomian. pemberdayaan UMKM di banyak kota di Inonesia mengalami kendala yang 

hamper serupa begitu juga yang terjadi di Kota semarang kesulitan terhadap permodalan, 
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tehnologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mahalnya harga bahan baku dan 

banyaknya pesaing yang bergerak dalam bisnis yang sama. Mengingat hal tersebut maka 

pembangunan ekonomi harus menuju pada system ekonomi rakyat yaitu UMKM. 

Kedudukan dan posisi UMKM perlu ditingkatkan dan pemberdayaan UMKM sebagai 

sarana pengentasan kemiskinan merupakan salah satu alternatif yang harus segera 

dilakukan sebagai sebuah strategi untuk menanggulangi kemiskinan.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemiskinan  

Ilyas Saad dan Irdam Ahmad ada umumnya kemiskinan selalu dikaitkan dengan 

tingkat pendapatan yang bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan 

relatif. Kemiskinan absolut adalah jika penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasar baik berupa makanan maupun non makanan. Sedangkan kemiskinan 

relatif menunjukkan tingkat ketimpangan dalam distribusi atau pembagian pendapatan 

diantara berbagai golongan penduduk, antar daerah maupun antar sektor kegiatan ekonomi.  

Sedangkan menurut kriteria Badan Pusat Statistik seorang disebut miskin absolut 

bila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang minimum 

dalam makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. 

Khusus untuk dasar kebutuhan makanan minimal yang digunakan adalah 2100 kalori 

perkapita perhari. 

Menurut Bappenas kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau 

sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yaitu terpenuhinya 

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman 

tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi 

perempuan maupun laki-laki. 

Kemiskinan struktural adalah penduduk miskin selain tidak bisa mencukupi pangan 

dan sandang juga karena tidak sanggup mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan 

yang memadai serta terkucil dalam pergaulan sosial di lingkungannya atau kemiskinan 

yang timbul karena adanya ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi, kemiskinan 

terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan mencari nafkah yang terbatas 

atau ketidakberdayaan terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga 
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kelompok masyarakatini berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Secara 

sistematis Smeru (2001) mengartikan kemiskinan dengan berbagai dimensi yaitu, 

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan), 

tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (transportasi, kesehatan, 

pendidikan, air bersih dan sanitasi), tidak adanya jaminan masa depan (tidak ada investasi 

untuk pendidikan dan keluarga), kerentaan terhadapgoncangan yang bersifat individual 

maupun masal, rendahnya kulitas sumber daya manusia dan keterbatasan 

sumber daya alam, tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat, tidak ada akses 

terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan 

berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan 

sosial (anak terlantar, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, 

kelompok marginal dan terpencil) 

 Kemiskinan struktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu 

atau anggota keluargamalas bekerja atau karena mereka terus menerus sakit. Berbeda 

dengan perspektif modernisasi yang cendrung memvonis kemiskinan bersumber dari 

lemahnya etos kerja, tidah dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak 

terbiasa dengan kerja keras 

Sementara itu kemiskinan kultural mengacu kepada sikap seseorang atau 

masyarakat karena gaya hidup, kebiasaan dan budaya. Meraka merasa sudah berkecukupan 

dan sama sekali tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini sangat sulit untuk 

melakukan perubahan, menolak untuk mangikuti perkembangan dan tidak mau berusaha 

untuk memperbaiki tingkat hidupnya. Menurut Selo Soemardjan yang dimaksud dengan 

kemiskinan sturktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, 

karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber 

pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. (Sumarjan, 2008) 

Emrizal Pakis mendefenisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang 

rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Sedangkan yang menjadi penyebab kemiskinan adalah faktor internal yaitu 

kesakitan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidaktrampilan, ketinggalan tehnologi dan 

ketidakmampuan modal, dan Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk 

berusahadan meningkatkan pendapatan, nilai dan unsur budaya yang kurang mendukung 
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upaya peningkatan kualitas keluarga dan kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan 

fasilitas pembangunan. 

Konsep dan defenisi yang dikemukan oleh Tambunan menunjukkan bahwa 

besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. 

Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan 

relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjanagan didalam distribusi pendapatan yang 

biasanya dapat didefenisikan didalam kaitannya dengan rata-rata dari distribusi yang 

dimaksud. Di negara maju, kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat 

pendapatan rata-rata perkapita. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan 

dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi 

(Tambunan, 2012) 

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)  

Keberadaan usaha kecil di tanah air kita memang mewakili hampir seluruh unit 

usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian kita, karena jumlahnya 

yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85 % dari jumlah unit 

usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar 

hanya merupakan 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian kita ditinjau dari subyek 

hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagi sektor, 

terutama sektor pertanian dan perdagangan maupun jasa serta industri pengolahan. 

Ditinjau dari posisi dalam mendukung tiga tujuan makro diatas, maka usaha kecil 

menempati posisi sangat strategis karena menyumbang lebih dari 88% penyerapan tenaga 

kerja. Posisi sangat penting untutk menjamin stabilitas makro, terutama stabilitas sosial 

yang akhir-akhir ini menjadi sangat kritis sebagai penentu kelangsungan pertumbuhan kita 

dan investasi baru untuk melangsungkan pertumbuhan. Dari data sumbangan sektor-sektor 

yang dominan digerakkan ekonomi rakyat, maka jika masalah mendesak kita adalah 

kesempatan kerja seharusnya secara sungguh-sungguh investasi di bidang itu untuk 

memelihara pertumbuhan dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat 

posisi ekspor kita di masa depan. 

Di masa krisis usaha kecil dan menengah dinilai masih mampu bertahan, karena 

fleksibilitasnya dan ketidak tergantungannnya pada pembiayaan melalui kredit perbankan. 

Semasa krisis walaupun banyak UKM yang mengalami kesulitan, tetapi juga masih cukup 

banyak yang berkembang. Hal ini juga terlihat dari adanya perbaikan posisi usaha kecil 

dan menengah dalam struktur pembentukan PDB pada saat dan setelah krisis dibanding 
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masa sebelum krisis di mana pangsa UKM dalam pembentukan PDB mengalami 

peningkatan (tabel I). Namun demikian pada akhir-akhir ini (tahun 2000) sesuai perkiraan 

BPS posisi usaha kecil kembali terancam, karena bangkitnya kembali usaha besar 

meskipun masih secara perlahan. Peringatan dini ini memerlukan pencermatan secara 

sungguh sungguh untuk menghindari kekacauan akibat ketimpangan yang tidak dapat 

ditolelir lagi di masa datang. Salah satu usaha yang harus dikerjakan secara serius adalah 

dengan memusatkan investasi, paling tidak investasi yang komponen dorongan 

pemerintahnya cukup tinggi pada sektor-sektor yang langsung terkait dengan peningkatan 

nilai tambah bagi usaha kecil. Sektor kegiatan yang berkaitan dengan perkebunan, 

perikanan dan industri pengolahan adalah kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan 

penciptaan kekuatan awal bagi usaha ekonomi rakyat untuk mendapatkan pangkalan untuk 

bergerak di usaha skala besar bernilai tambah tinggi. Hal ini juga akan membangun 

kesinambungan usaha ekonomi rakyat di sektor primer "yang lebih tradisional" 

menjangkau sektor pengolahan yang "modern". 

Dari sisi sumbangan terhadap ekspor, masih terlihat belum mampunya usaha kecil 

mengimbangi pengusaha besar menembus pasar. Usaha kecil dan menengah hanya 

menyumbang sekitar 15% dari total ekspor kita. Penyumbang terbesar ekspor kita adalah 

industri pengolahan, namun usaha kecil dan menengah hanya mampu menyumbang kurang 

dari seperlima ekspor usaha besar, meskipun mungkin barang ekspor tersebut berasal dari 

usaha kecil. Menurut Tambunan (1999) keunggulan UKM dalam ekspor karena 

mengandalkan pada keahlian tangan (hand made), seperti pada kerajinan perhiasan dan 

ukiran kayu. Dan jenis kegiatan semacam ini lebih "labor intensive" di bidang usaha besar 

yang cenderung bersifat "capital intensive"  

Ditinjau dari sudut pembiayaan memang sebagian besar usaha kecil lebih 

mengandalkan modal sendiri, atau hutang dagang yang dibangun atas dasar saling 

kepercayaan diantara mereka. Pembiayaan dari lembaga keuangan memang sebagian 

terbesar bersumber dari perbankan terutama kredit komersial (hampir 80%). Dengan 

keluarnya UU 23/1999 tentang Bank Indonesia dan rasionalis sistem perkreditan bagi 

program-program sektor maka kredit bagi UKM pada dasarnya akan tersedia melalui 

kredit komersial perbankan. Namun untuk usaha mikro dan usaha kecil peranan lembaga 

keuangan mikro dan koperasi (USP/KSP) akan menjadi semakin penting. Sampai dengan 

tahun 1999 USP/KSP telah melepaskan pinjaman sekitar 5,3 triliyun rupiah dan 

menjangkau 11 juta nasabah 
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Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga 

kerja. Usaha mikro adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Usaha kecil 

adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai tenaga kerja 5 

sampai 19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Sedangkan usaha menengah 

adalah perusahaan yang mengerjakan 20 sampai 99 orang dan perusahan dengan jumlah 

tenaga kerjanya lebih dari 99 orang dikategorikan dengan perusahaan besar. 

Menurut laporan dari BPS (2006) ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil 

dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha dalam melakukan 

usaha. Sebagian besar pengusaha mikro mempunyaí latar belakang ekonomi yaitu ingin 

memperoleh perbaikan penghasilan. Faktor keturunan juga menjadi latar belakang 

pengusaha mikro yaitu meneruskan usaha keluarga yang terdahulu dan alasan lain adalah 

tidak adanya kesempatan berkarier di bidang lain. 

1 Kementrian Koperasi dan UKM mengelompokan UKM menjadi tiga kelompok 

berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria  

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional 

dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadab hukum. 

Hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi 

rakyat yang memenuhi kriteria : 

a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupaih tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah. 

c. Usaha yang berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

menengah dan skala besar. 

d. Bentuk badan usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum atau badan nusaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 

e. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria: 

1 Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta rupiah dan paling 

banyak 10 miliyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

2 Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai dan terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha menengah atau skala besar.  
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3 Berbentuk usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum termasuk kopersi 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.  

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Sedangkan BPS menggolongkan suatu usaha berdasarkan kepada jumlah tenaga 

kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memilki tenaga kerja 1 - 19 orang dan usaha 

menengah memiliki tenaga kerja 20 – 99 orang dan usaha besar memiliki tenaga kerja 

paling sedikit 100 orang.Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 

tentang UMKM defenisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagimana yang diatur 

dalam undang-undang tersebut. 

 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produkstif yang berdiri sendiri yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak 

langsung dari usaha mikro, kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah 

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Didalam undang-undang 

tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefenisikan UMKM yang tercantum dalam 

pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau hasil penjualan tahunan.  
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Dengan kriteria ini usaha mikro adalah unit usaha yang memilki nilai aset paling 

banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha 

kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.5 miliyar dan usaha 

menengah adalah perusahaan denhan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga 

paling banyak Rp 10 miliyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.5 miliyar 

atau paling tinggi Rp 50 miliyar. 

HASIL PEMBAHASAN 

Peran UMK Mengurangi Kemiskinan  

Kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam 

rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah 

kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 

mengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan 

keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.  

Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan 

kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga 

keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya 

sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan 

bersaing. Bapenas 2015 

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan 

kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan 

kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru 

berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan 

perluasan pasar ekspor bagi produk-produk UMKM. Dalam rangka itu, UMKM perlu 

diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan 

mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi 

biaya perizinan. Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama 

di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan 

penyuluhan, serta kemitraan usaha. Adapun langkah langkah yang perlu dilakukan adalah  

1. Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-

luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi 
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2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar 

mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan 

kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang 

tersedia;  

3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 

(UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan 

iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan  

4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih 

berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk 

berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif 

terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.  

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala 

mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:  

Pengembangan usaha mikro termasuk yang tradisional, penyediaan skim pembiayaan dan 

peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro, penyediaan insentif dan pembinaan 

usaha mikro serta peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai 

dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil 

Strategi pengembangan UMKM yang melibatkan Menko Kesra selaku Ketua Komite 

Penanggulangan Kemiskinan yaitu meliputi : 

1. Mengkoordinasikan penyususnan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

2. Mendorong pemerintah dalam penerbitan peraturan perundang-undangan untuk 

mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan 

3. Mendorong upaya penggalangan sumber pendanaan dari pemerintah baik yang 

bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pemberdayaan dan 

pengembangan UMKM 

4. Mendorong terwujudnya kepastian hukum, penguatan, keberadaan dan pendayagunaan 

LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk mendukung pengembangan usaha mikro 

dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

5. Mendororong upaya pembentukkan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai 

penyedia sumber permodalan yang murah bagi usaha mikro. Mendorong peyediaan 
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dana penjaminan dari pemerintah untuk UMKM terutama di pedesaan dan sektor 

pertanian 

6. Mendorong penguatan lembaga penjamin kredit untuk UMKM 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi usaha 

mikro dan usaha kecil 

8. Mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan usaha mikro (kelompok masyarakat pasca 

program penanggulangan kemiskinan 

Strategi pengembangan UMKM Gubenur Bank Indonesia penanggulangan Kemiskinan 

yaitu meliputi : 

1. Mendorong Bank Umum dan BPR baik yang konvensional maupun yang syariah 

untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai dengan rencana bisnis masing-masing bank 

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian 

2. Menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit UMKM 

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

3. Menyediakan informasi atas pemantauan penyaluran kredit UMKM Bank Umum serta 

BPR baik konvensional maupun syariah setiap tiga bulan 

4. Memberikan pelatihan kepada bank dan Business Development Service Provider 

(BDSP) dalam rangka peningkatan penguatan kelembagaan yang dapat mendoronga 

penyaluran kredit UMKM 

5. Meyediakan informasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan UMKM 

khususnya Penelitian Dasar Ekonomi Daerah dan penelitian komoditi yang layak 

dibiayai oleh bank 

6. Menyediakan informasi sektor/subsektor unggulan untuk pengembangan usaha kecil 

melalui Sistim Informasi terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) 

7. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai 

pengembangan UMKM atas dasar penelitian dan pengkajian 

8. Mendukung progran pemerintah dalam pembahasan dan percepatan rancangan 

undang-undang mengenai LKM, Lembaga Penjamin Kredit untuk UMKM dan 

Undang-undang mengeanai UMKM  

9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendampingan 

BDSP/Konsultan Keuangan Mitra Bank(/KKMB) bagi UMKM 
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10. Memfasilitaasi atau bekerja sama dengan lembaga lain baik domestik maupun 

internasional dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMKM. 

Berkaitan dengan masalah permodalan, upaya pemerintah dengan menyediakan 

dana bergulir baru menjangkau sebagian kecil usaha yang ada. Sementara itu, banyak 

UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal walaupun mempunyai prospek usaha 

yang bagus (feasible) akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank 

(tidak bankable). Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat 

ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit 

yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan 

walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. 

Memajukan UMKM tidak hanya semata-mata dengan pemberian insentif. Program 

kemitraan juga bisa dilakukan. Bank besar dapat diajak menjadi mitra untuk memdidik 

pelaku UMKM agar menjadi lebih bankable. Keinginan memberikan kredit harus datang 

dari kesadaran dan nurani bank itu sendiri bukan karena belas kasihan terhadap UMKM 

tetapi lebih melihat bahwa di sektor ini masih terbuka peluang besar yang dapat 

memberikan keuntungan.  

Permasalahan klasik dalam pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan 

modal, namun UMKM enggan untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh 

banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. 

Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan 

“modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha 

UMKM dengan aman. Artinya ke dua belah pihak sebenarnya dapat membentuk hubungan 

yang saling menguntungkan. Untuk itu perlu diupayakan pendekatan baru perbankan 

terhadap UMKM, salah satunya dengan pendekatan melalui kelompok simpan pinjam 

(KSM) maupun kelompok usaha (koperasi) dalam memberikan layanan kredit terhadap 

UMKM. Adanya pendekatan kelompok tidak akan efektif jika pandangan bank terhadap 

UMKM masih menggunakan paragdigma lama bahwa kredit terhadap UMKM tidak 

ekonomis dan berisiko Untuk itu perlu menggunakan paradigma baru, dimana UMKM 

harus dipandang tidak saja sebagai pemanfaat kredit namun juga sebagai sumber potensial 

tabungan 

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kemiskinan yang diperoleh dari 

Departemen Sosial RI, langkah – langkah strategis pemberdayaan usaha mikro adalah: 
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1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu 

mendorong pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan. 

2. Menciptakan sitem penjaminan (financial guarantee system) untuk mendukung kegiatan 

ekonomi produktif usaha mikro. 

3. Menyediakan bantuan tehnis dan pendampingan (technical assistance and facilitatin) 

secara manajerial guna meningkatan status usaha mikro agar feasible dan bankable 

dalam jangka panjang  

4. Penataan dan penguatan kelembangaan keungan mikro untuk memperluas jangkauan 

pelayanan keuangan kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis. 

KESIMPULAN  

1. Melalui kebijakan pemberdayaan UMKM diharapkan iklim usaha bagi UMKM dapat 

lebih memudahkan bagi UMKM untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. UMKM 

dapat berkembang dengan lebih profesional dengan memanfaatkan perkembangan 

tehonolgi dan inovasi, sehingga dapat lebih berdaya saing dalam menangkap persaingan 

global dengan harapan kemiskinan yang menjadi permasalahan dalam pembangunan 

perekonomian dapat ditanggulangi dan diatasi dengan keberhasilan dalam 

pemberdayaan UMKM. 

2. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk 

menanggulagi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada 

penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha 

yang produkif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga 

miskin atau daerah tertinggal.  
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ABSTRAK  
Usaha Kecil Menengah (UKM) dianggap memikliki peran yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional, Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana 

banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh. UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif 

lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter 

di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Blora memiliki 

komoditas tanaman yang bisa dikembangkan menjadi unggulan, yakni tanaman waluh (labu merah) karena 

bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuat makanan khas Kota Blora, seperti egg roll waluh. 

Permasalahan yang dihadapi industri eggrol waluh saat ini adalah menurunya jumlah unit usaha dan jumlah 

tenaga kerja. Dalam mengatasi dan meningkatkan perkembangan usaha eggrol waluh dibutuhkan perumusan 

strategi yang tepat.  

 

Kata Kunci : UMKM, Strategi Pengembangan. 

 

ABSTRACT 

Small and Medium Enterprises (SMEs) are considered having strategic role in 

national economic development, in the economic crisis that occurred in our country since 

couple times ago, where many large-scale bussiness that has stagnated even stop the 

activity, the sector of Small and Medium Enterprises (SMEs) proved that more tougher. 

SMEs (Small and Medium apart as one of the alternative new jobs, SMEs also play a role 

in stimulating economic growth in the current post-moneter crisis. Large companies find it 

difficult in developing their business. Blora have a good plant commodity that can be 

developed into a superior condition, which is pumpkin plant (pumpkin) because it can be 

used as a material for a Blora specialties food, such as egg roll pumpkin. The problem 

which is faced the pumpkin eggrol industry today is the number of business units and the 

amount of labor are declining. In facing and improving the eggrol waluh development 

need formulating strategy. 
 

Keywords : SME , Strategy Development. 

 

Pendahuluan 

Latar Belakang  

Saat ini Usaha Kecil Menengah (UKM) dianggap memikliki peran yang strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil 

pembangunan. UKM (Usaha Kecil Menengah selain sebagai salah satu alternatif lapangan 

kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis 

nmoneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam 
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mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan 

daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. 

Usaha berskala kecil  yang  dikenal  di  Indonesia diatur dalam Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2008. Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  bahwa usaha kecil  

merupakan  kegiatan ekonomi rakyat  yang  memiliki  hasil  penjualan tahunan  maksimal  

1  miliar  dan  memiliki kekayaan  bersih,  tidak  termasuk  tanah dan  bangunan  tempat  

usaha,  paling banyak  Rp.  200  juta  (diluar  tanah  dan bangunan  yang  ditempati).  

UMKM diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industri 

kecil dan menengah, karena pada sektor ini teknologi yang digunakan dalam proses 

produksi adalah teknologi padat karya, sehingga dengan adanya teknologi padat karya 

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Industri kecil jelas perlu mendapat 

perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja, 

namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan, 

pengangguran dan pemerataan pendapatan. Jenis industri di setiap daerah berbeda, hal ini 

dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.  

Industri kecil membangun ekonomi perdesaan adalah dengan industri bersumber 

daya lokal dan konsumsi local seperti UMKM yang berada di Kabupaten Blora. Kabupaten 

Blora  Sektor yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industri 

kecil dan menengah, karena pada sektor ini teknologi yang digunakan dalam proses 

produksi adalah teknologi padat karya, sehingga dengan adanya teknologi padat karya 

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Industri kecil jelas perlu mendapat 

perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja, 

juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 

pemerataan pendapatan.  (Taufiq, 2004) 

Jenis industri di setiap daerah berbeda, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan 

karakteristik sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Industri kecil membangun 

ekonomi perdesaan adalah dengan industri bersumber daya lokal dan konsumsi lokal. 

Kabupaten Blora mempunyai jumlah industri kecil dengan berbagai jenis kelompok 

industri. Data jumlah industri kecil di Kabupaten Blora disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kelompok Industri Kecil di Kabupaten Blora 

No Kelompok Industri Jumlah 

Usaha 

Tenaga 

Kerja 

1 Industri Makanan dan Minumam 225 1288 

2 Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit 35 349 

3 Industri Kayu dan Barang dari Kayu 1264 13810 

4 Industri Kertas, dan barang dari kertas 39 256 

5 Industri Barang dari Logam, Mesin dan 

Peralatannya 

17 134 

6 Industri Barang Galian Bukan Logam kecuali 

Minyak Bumi dan Batu Bara 

64 466 

7 Industri Kimia dan Barang dari Kimia, Batu 

bara, Karet dan Plastik 

28 386 

8 Industri pengolahan lainnya 677 1732 

Total 2349 18421 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora (2013). 
 

Selain di kenal sebagai penghasil kayu jati dan minyak bumi Blora memiliki 

komoditas tanaman yang bisa dikebangkan menjadi unggulan, yakni tanaman waluh (labu 

merah) karena bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pembuat makanan khas Kota 

Blora, seperti eggroll waluh, stik waluh, dan brownis kering, serta makanan ringan lain 

berbentuk kue yang menggunakan bahan baku buah waluh.  

Harga waluh di wilayah Cepu, mulai banyak dikenal oleh masyarakat baik di 

Kabupaten Blora maupun masyarakat di wilayah Cepu, menyusul tingginya permintaan 

untuk dijadikan bahan pembuat aneka kue, yang kini mulai dikenal sebagai makanan khas 

Blora. Waluh tersebut, juga masih dikembangkan di daerah lain, sehingga bisa menjadi 

salah satu kebanggan masyarakat Blora karena memiliki makanan khas yang bisa dijadikan 

oleh-oleh para wisatawan atau masyarakat luar kota yang kebetulan singgah di Blora. 

Cikal bakal berkembangnya makanan khas Blora ini sejak Pemerintah Daerah 

Kecamatan Cepu pada pertengahan tahun 2009 mengadakan perlombaan untuk membuat 

variasi produk olahan yang berasal dari “waluh” atau labu kuning. Produk olahan dengan 

bahan baku labu kuning ini yang nantinya akan di pasarkan sebagai “Oleh-Oleh Cepu” 

dengan berbagai macam merek produk. Pemerintah Daerah bahkan membina langsung dan 

membantu beberapa industri rumah tangga dalam mengurus perizinan dan kelegalan usaha 

maupun promosi.  

Berbagai permasalahan yang dihadapi industri kecil, baik yang berasal dari luar 

maupun dari dalam sangat mempengaruhi perkembangan industri kecil eggroll Waluh 

tersebut. Permasalahan tersebut meliputi, bahan baku, modal, tenaga kerja, persaingan, dan 
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upah. Akan tetapi selain dari permasalahan tersebut terdapat juga kelebihan dari usaha 

eggroll  tersebut, karena usaha eggroll waluh masih jarang dijumpai di daerah lain 

sehingga tidak ada pesaing dari kota besar yang kemungkinan memiliki peralatan lebih, hal 

tersebut juga merupakan peluang bagi daerah setempat untuk memperkanalkan hasil 

olahan pangan yang dapat dinikmati masyarakat luas, sedangkan ancaman yang mungkin 

terjadi dari daerah lain, seiring berkembangnya jaman daerah lain dengan melihat peluang 

usaha eggroll waluh yang menjanjikan akan menjadi pesaing. Berbagai upaya perlu 

dilakukan dalam mempertahankan kelangsungan usaha eggroll waluh di Desa Ngroto 

Kecamatan Cepu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melihat kondisi usaha tersebut 

dari sisi kelebihan yang dimiliki maupun kelemahan- kelemahannya, selain itu. perlu 

diperhatikan adanya peluang maupun ancaman yang menimpa usaha tersebut.  

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi oleh pengembangan UMKM di Desa Ngroto 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah meliputi, bahan baku, modal, tenaga kerja, 

persaingan, dan upah, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengembangakan usaha 

makanan olahan eggroll waluh, berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah 

dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran home industry eggroll waluh di Desa Ngroto Kabupaten Blora 

2. Bagaimana strategi pengembangan yang tepat untuk diterapkan pada home industry 

eggroll waluh baik dilihat dari kekuatan dan kelemahannya atau peluang dan 

ancamannya? 

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan analisis deskriptif. Data diperoleh dari observasi langsung, 

wawancara, dan kuisioner. Lokasi penelitian di UMKM eggroll waluh di Desa Ngroto 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats) dalam suatu proyek atau suatu bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk 

akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) (David, 2004). Proses 

ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan 
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mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

 

Pembahasan 

Gambaran Umum Home Industry Eggroll di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora 

Home industry di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora antara lain UMKM Ngudi Roso, 

Rendra Jaya, Mekar Jaya, Donna, dan eggroll waluh UD. Khumaidah.  

1. Home Industry Eggroll Ngudi Roso 

Home industry eggroll Ngudi Rosoberdiri sejak tahun 2009 dan sebagai pelopor 

berdirinya home industry eggroll pertama di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, 

Kabupaten Blora. Produk ini diharapkan bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap 

orang dengan ciri khas rasa yang berbeda Home industry eggroll Ngudi 

Rosomerupakan UKM yang menjadi binaan langsung dari Dinperindagkop (Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) Kabupaten Blora. Produk eggroll waluh 

dari Ngudi Roso ini pernah mendapatkan penghargaan ketahanan pangan dari mantan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Pemasaran eggroll merek 

Ngudi Roso sampai saat ini telah mecapai luar pulau Jawa, biasanya ada orang yang 

membeli produk ini dan dijual lagi atau sebagai oleh-oleh dan dibawa keluar pulau 

seperti Kalimantan dan Sumatera. 

2. Home Industry Eggroll Donna 

Usaha home industry eggroll Donna berdiri tahun 2010, pemilik dan pengelola home 

industry eggroll Produk eggroll yang dibuat oleh home industry Donna yaitu rasa 

waluh asli, ketela ungu, dan satu rasa yang berbeda dari home industry eggroll lain di 

Ngroto yaitu rasa kacang hijau. Pemasaran dari eggroll Donna telah mencakup 

beberapa kota besar di pulau Jawa yaitu seperti Jakarta, Bandung, Semarang, 

Rembang, Pati, Kudus, Jogja, Malang, dan khususnya daerah sekitar Kabupaten Blora. 

3. Home Industry Eggroll Rendra Jaya 

Home industry eggroll Rendra Jaya yang berdiri dari tahun 2010, merupakan home 

industry eggroll di Kelurahan Ngroto. Hasil eggroll di Rendra Jaya juga bukan hanya 

rasa waluh asli, namun ada juga yg beraneka rasa seperti rasa coklat, strowberi, dan 

pisang. Produk eggroll waluh dari Rendra Jaya juga berpartisipasi dalam setiap 

pameran makanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi maupun 

kabupaten.  
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4. Home Industry Eggroll Waluh UD Khumaidah 

Home industry eggroll waluh UD. Khumaidah berdiri sejak tahun 2011. Pemasaran 

dari eggroll ini telah mencakup toko-toko dan swalayan di sekitar Kabupaten Blora 

dan kawasan Jawa Tengah serta Jogja. UD Khumaidah tidak hanya memproduksi 

eggroll waluh rasa waluh asli, stroberi dan cokla.,  

5. Home Industry Eggroll Mekar Jaya 

Mekar Jaya merupakan salah satu home industry eggroll di Kelurahan Ngroto 

Pemasaran dari produk eggroll waluh Mekar Jaya juga sudah menyeluruh di kawasan 

Kabupaten Blora. Banyak toko-toko makanan yang menjual produk eggroll waluh 

buatan dari Mekar Jaya 

 

Strategi Pengembangan Home Industry Eggroll Waluh Baik Dilihat Dari Kekuatan 

Dan Kelemahannya Atau Peluang Dan Ancamannya 

A. Analisa Lingkungan Internal 

1. Manajemen 

Manajemen merupakan suatu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang mencakup 

sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia, dan keuangan. 

Manajemen dalam penelitian ini meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pemberian 

motivasi, pengelolaan staf dan pengendalian 

2. Pemasaran 

Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, 

menciptakan, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang dan jasa. 

Dalam hal pemasarannya produk eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora secara teknis telah memiliki strategi promosi dan iklan yang cukup 

efektif yang ditunjang dengan adanya saluran distribusi yang sudah cukup bisa 

diandalkan untuk pemasaran. Selain itu mengenai permintaan akan selera konsumen, 

kualitas produk sudah disesuaikan dengan adanya inovasi produk yang menjadikan 

added value tersendiri. 

3. Akuntansi atau Keuangan 

Untuk menunjang pengembangan usaha industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah memiliki modal kerja yang mencukupi selain 

itu juga ditunjang dengan adanya kemudahan akses pinjaman dari perbankan. Dalam 

hal monitoring dan pemantauan hasil usaha industri kecil eggroll waluh di Desa 
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Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah melakukan pembukuan laporan 

keuangan yang sudah sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang didapatkan dari dinas 

terkait.   

4. Operasi/ produksi 

Manajemen produksi atau operasi berhubungan dengan input, proses, dan output yang 

bervariasi antar industri dan pasar. Produksi dalam penelitian ini meliputi: proses 

produksi, kapasitas, persediaan, dan keputusan kualitas. Pasokan dan kemudahan akan 

bahan baku yang dibutuhkan dan pemasaran sangat mudah dijangkau karena dekat 

dengan ketersediaan bahan baku dan pasar. Untuk meningkakan hasil produksi dari 

permintaan konsumen, industry eggroll telah menggunakan teknologi yang cukup baik 

sehingga dapat lebih efisien dalam produksi. 

5. Sumber Daya Manusia 

Tenaga kerja industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora telah memiliki keterampilan dan pengalaman yang baik dan telah terjadi 

regenerasi tenaga kerja yang produktif. Segala aturan mengenai ketenagakerjaan 

industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. 

B. Analisa Lingkungan Eksternal 

1. Kekuatan Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian dimana suatu 

perusahaan beroperasi, (Rangkuti, F. 2004). Dalam penelitian ini kekuatan ekonomi 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, dan pola konsumsi 

masyarakat. Perkembangan industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora semakin berkembang yang disebabkan dengan adanya 

dukungan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin membaik yang ditunjukkan 

dengan adanya meningkatnya pola konsumsi masyarakat akan Eggroll Waluh. Dengan 

adanya kondisi seperti ini perlu memikirkan inovasi dan teknologi sebagai antisipasi 

apabila terjadinya fluktuasi harga bahan baku dan bahan baku penolong supaya 

pembangunan infrastruktur semakin banyak.  

2. Kekuatan Sosial, Demografi, dan Lingkungan 

Tren-tren sosial, budaya, demografis, dan lingkungan membentuk cara orang hidup, 

bekerja, memproduksi, dan mengkonsumsi (Rangkuti, F. 2004). Dalam penelitian 

kekuatan sosial, demografi berkaitan dengan jumlah penduduk dan budaya. 
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Perkembangan sosial ekonomi di masyarakat sulit diprediksi dan sulit diantisipasi, 

oleh karena itu industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora sudah melakukan antisipasi adanya perubahan selera konsumen yang 

cepat berubah yang diikuti dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat. 

Adanya perkembangan sosial ekonomi yang semakin meningkat juga disertai dengan 

dukungan kondisi keamanan dan sosial di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

3. Kekuatan Politik, Pemerintah, dan Hukum 

Politik, pemerintah, dan hukum merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, 

pemberi kerja, dan konsumen utama organisasi (Rangkuti, F. 2004). Dalam penelitian 

ini kekuatan politik, pemerintah dan hukum terkait regulasi, subsidi. Program yang 

telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Blora terhadap industri kecil eggroll 

waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sangat mendukung yang 

ditunjukkan dengan adanya kemudahan akses pembiayaan, bantuan promosi keluar 

daerah dan kemudahan dalam hal perijinan mendirikan usaha. Terlebih lagi, 

pemerintah Kabupaten Blora juga bekerjasama dengan dinas terkait untuk 

memberikan pelatihan tenaga kerja dan pendampingan dengan baik  kepada tenaga 

kerja industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 

4. Kekuatan Teknologi 

Perubahan dan penemuan teknologi yang revolusioner memiliki dampak yang 

dramatis terhadap industri. Dalam penelitian teknologi terkait adanya penggunaan 

teknologi lebih modern dalam produksi. Peningkatan hasil produksi harus ditunjang 

dengan adanya teknologi terkini dimana modernisasi teknologi harus diikuti pula.  

5. Kekuatan Kompetetif 

Hakikat persaingan di suatu industri tertentu dapat dipandang sebagai perpaduan di 

suatu industri tertentu dapat dipandang sebagai perpaduan dari lima kekuatan. 

(Rangkuti, F. 2004). Kekuatan kompetitif dalam penelitian ini meliputi: ancaman 

pendatang baru, persaingan yang sudah ada, ancaman produk pengganti, kekuatan 

pembeli, dan kekuatan penjual.Kompetisi sebuah produk hasil produksi sangatlah sulit 

untuk diantisipasi dan bahkan sebagian industry kecil lengah dan terlena dengan 

adanya kompetitor yang setiap saat mengancam akan pangsa pasarnya. Hal tersebut 

terbukti dengan adanya banyaknya pesaing di pasar produk yang sama oleh karena itu 

industri kecil eggroll waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah 

mensiasati dengan adanya produk pembeda dengan produk eggroll lainnya. 
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Analisis SWOT 

 

Tabel 2. Strategi Penanganan 

 Internal 

 

 

Eksternal  

STRENGHT 

1. Adanya spesialisasi pekerjaan 

2. Kualitas produk sudah sesuai 

selera konsumen 

3. Tenaga kerja dekat dengan 

lokasi usaha 

4. Jam kerja sesuai aturan yang 

ditetapkan pemerintah 

5. Kemudahan akses bahan baku 

6. Adanya inovasi  

7. Tenaga kerja terampil dan 

berpengalaman 

 

 

 

 

 

WEAKNESS 

1. Kurangnya media promosi 

2. Akses ke lokasi industri sulit 

3. Sulit menambah modal kerja 

4. Belum adanya pembukuan 

keuangan 

5. Upah tenaga kerja yang 

belum sesuai UMR 

Kabupaten Blora 

 

OPPORTUNITY 

1. Kondisi perekonomian 

mendukung 

2. Pola konsumsi masyarakat akan 

eggrol waluh meningkat 

3. Jumlah penduduk meningkat 

4. Teknologi yang semakin 

modern 

5. Kemudahan akses perbankan 

6. Pangsa pasar yang masih luas 

7. Pemberian jasa pelatihan dari 

dinas terkait 

SO 

1. Pengembangan pasar 

2. Pengembangan produk 

WO 

1. Mengoptimalkan promosi 

2. Memanfaatkan kredit yang 

ditawarkan oleh perbankan 

THREATS 

1. Fluktuasi harga bahan baku 

pendukung 

2. Adanya produk subtitusi 

3. Produk mudah ditiru 

4. Adanya pendatang baru 

5. Regenerasi tenaga kerja 

produktif sulit 

6. Adanya pesaing dari daerah lain 

 

ST 

1. Inovasi produk 

2. Mempertahankan kualitas 

produk 

 

WT 

1. Perbaikan dalam 

pengelolaan keuangan 

2. Kontrak bahan baku dengan 

pemasok 

 

Berdasarkan Tabel 2. di atas ada dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan 

kemungkinan bagi suatu organisasi/program untuk bisa berkembang lebihcepat.  

Strategi yang dapat dilakukan antara lain : 

1. Pengembangan pasar 

2. Pengembangan produk 
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3. Mengoptimalkan promosi 

4. Memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh perbankan 

5. Inovasi produk 

6. Mempertahankan kualitas produk 

7. Perbaikan dalam pengelolaan keuangan 

8. Kontrak bahan baku dengan pemasok. 

Langkah-langkah strateginya sebagai berikut: 

 

Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy)  

Adapun rekomendasi strategi untuk pertumbuhan usaha home industri eggroll Waluh desa 

Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora: 

1. Pengembangan pasar 

Focus kerja dalam pengembangan pasar sangat berkaitan dengan memasarkan atau 

memperkenalkan produk kepada pelanggan di  wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : 

a. Publikasi.  

Melakukan penyebaran informasi dengan memperkenalkan produk home industry 

eggroll Waluh yang berasal dari desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

kepada seluruh warga Kecamatan Cepu Kabupaten Blora bahwa produk tersebut 

mempunyai kualitas produk yang unggul dengan harga yang sangat terjangkau oleh 

masyarakat local. Cara yang dapat dilakukan dengan menggandeng aparatur 

pemerintahan dalam hal ini adalah tingkat kelurahan hingga RT di wilayah 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk mempromosikan mengenai adanya 

produk Eggroll Waluh yang kualitas yang harus menjadikan kebanggaan 

masyarakat local sekaligus menjadi produk unggulan bagi masyrakat. Selain itu 

juga bekerjasama dengan pemerintahan swasta maupun lembaga lainnya untuk 

mempromosikan produk  Eggroll Waluh ini.  

Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan offline maupun online. Penyebaran 

offline telah menjadi teknik pemasaran yang efektif dan sudah lama digunakan dan 

kekuatan yang paling utama dalam penyebaran informasi offline ini adalah “Word 

of Mouth” yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora. Kekuatan “Word of Mouth” inilah yang senantiasa dijaga dan akan 

mengakar pada mind site masyarakat Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. 
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Sedangkan promosi lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara online, dimana 

perkembangan teknologi informasi untuk promosi di dunia maya yang dapat 

diakses dan dinimkati oleh masyarakat modern saat ini juga menjadikan hal yang 

sangat berpotensi untuk “meledak”kan produk Eggroll Waluh dari Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora ini. Informasi offline maupun online dilakukan dengan 

berkesinambungan akan mempercepat masyarakat umum untuk mengetahui 

keberadaan produk home industry Eggroll Waluh Kecamatan Cepu Kabupaten 

Blora ini. 

b. Jaminan titik distribusi 

Jaminan titik distribusi akan ketersediaan produk Eggroll Waluh di Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora (khususnya) yang berkualitas diperlukan pemahaman yang 

sempurna oleh bagian-bagian terkait. Banyaknya produk yang tersedia yang diikuti 

dengan banyaknya titik distribusi yang semakin kuat akan menjadikan jaminan 

ketersediaan produk untuk melayani kebutuhan konsumen baik local maupun 

konsumen dari masyarakat di luar Kecamatan Cepu Kabupaten Blora semakin baik. 

Kebutuhan masyarakat mungkin tidak dapat diprediksikan secara konsisten namun 

keinginan dari masyarakatlah yang harus diarahkan supaya dari keinginan 

menjadikan kebutuhan. Keinginan yang tidak dapat diprediksikan akan menjadikan 

tantangan akan jaminan ketersediaan produk Eggroll Waluh, karena permintaan 

baik ecer maupun besar akan sulit diprediksikan terutama di hari-hari biasa. 

Jaminan titik distribusi produk harus mempertimbangkan juga akan waktu atau 

“season” dimana masyarakat umum mengenai “high season” dan “low season”. 

Low season merupakan waktu yang terjadi pada waktu yang biasa diluar waktu 

adanya moment tertentu semisal mudik lebaran, hari libur baik nasional maupun 

hari libur nasional sedangkan high season sebaliknya. 

c. Konsumsi pribadi. 

Memastikan bahwa masyarakat local di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

seluruhnya sudah dan konsisten mengkonsumsi produk local dari hasil home 

industry eggroll Waluh Kecamatan Cepu Kabupaten Blora menjadi pilihan utama. 

Hal ini sangat basic sebuah usaha bisnis beserta hasil produksinya harus menjadi 

sebuah “icon” atau “raja” di wilayahnya terlebih dahulu. Hal ini mempunyai makna 

dan kebanggaan tersendiri bahwa produk local sudah menyebar dan dikenal 

tingginya kualitas produknya. Sesuatu hal yang sangat dilematis apabila anggota 
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masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora belum 

mengenal dan merasakan hasil industri local mereka. Budaya konsumsi pribadi 

akan produk home industry yang bervariasi sesuai dengan variasi produk 

Eggrollnya akan sangat mendukung meningkatkan perputaran ekonomi daerah.  

d. Penetapan Harga 

Penetapan dan menjaga kestabilan harga produk menjadi tantangan yang sangat 

bagi home industry eggroll Waluh Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dimana harga 

yang berlaku harus sama meskipun berbeda home industrinya. Hal ini diperlukan 

untuk menjadikan produk Eggroll Waluh ini sesuatu yang sangat berbeda dan 

menjadikan kekuatan tersendiri dari segi harga. Masyarakat dan konsumen harus 

mengetahui secara jelas dan detail mengenai hal ini karena mereka tidak akan 

merasa ragu untuk membeli secara langsung (offline) jika harga yang ditetapkan 

sudah jelas dan sama. Selling unique dari produk Eggroll Waluh dari Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora inilah yang akan menjadi “magnet” terbesar bagi 

masyarakat umum karena saat ini masyarakat sangat sensitive dengan sesuatu yang 

unik dan sensasi baru akan pasar. 

e. Konsumen Loyal 

Konsumen loyal produk Eggroll Waluh adalah masyarakat Kecamatan Cepu 

Kabupaten Blora sendiri yang akan menjadi kebanggaan bersama. Bukan hanya 

masyarakat local namun masyarakat umum yang menjadi target besar untuk 

konsumen loyal. Untuk mendapatkan konsumen loyal perlu adanya “follow up” dari 

pemasar produk Eggroll Waluh di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora agar tetap 

terjalin komunikasi yang baik dan rasa kekeluargaan akan tercipta. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mendapatkan data konsumen yang telah membeli produk Eggroll 

Waluh dengan cara menyiapkan sebuah media yang menarik agar konsumen 

mengisi secara otomatis tanpa ragu dan semakin antisuasi untuk mengisinya. Dari 

data tersebut dapat dikelola dengan baik agar konsumen loyal akan produk semakin 

terjaga dengan baik. Semakin banyak konsumen loyal baik local maupun luar 

daerah kepercayaan akan produk Eggroll Waluh dari eggroll Waluh Kecamatan 

Cepu Kabupaten Blora semakin dikenal dan akan menjadikan “bola salju” omset 

dalam pemasaran produk ini. 
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2. Pengembangan produk 

Pengembangan produk sangat berkaitan dengan inisiative produsen dalam 

menciptakan variasi produk untuk merangsang pasar semakin meningkat dan terjaga. 

Adapun pengembangan produk dapat dilakukan diantaranya: 

a. Variasi Rasa dan Selera 

 Variasi rasa ini menyesuaikan selera masyarakat yang ada dimana rasa mengikuti 

selera yang ada. Masyarakat mempunyai selera pedas maka produsenpun harus 

mengikuti selera pasar agar dapat menciptakan omset baru dan menjaga 

kepercayaan produk. Konsumen sangat sensitive soal selera oleh karena itu variasi 

selera masyarakat perlu diperhatikan perkembangannya karena selera konsumen 

juga sulit diprediksi secara tepat.  

b. Pengembangan Added Value Produk 

Pengembangan added value produk Eggroll Waluh ini bertujuan unutk 

meningkatkan pemasaran dengan cara edukasi kesehatan kepada masyarakat. 

Kandungan gizi dari Eggroll Waluh terutama bahan utamanya Waluh lebih 

ditonjolkan dimana Eggroll Waluh diproduksi dengan cara alami dan mengikuti 

kaedah dari BPOM serta sertifikasi Halal. Nilai Gizi yang terkandung didalam 

Eggroll Waluh jika dikonsumsi dapat menambahkan bahkan melengkapi kebutuhan 

gizi konsumen untuk kebutuhan sehari-hari.  

c. Evaluasi Strategi Pertumbuhan 

Setiap proses dan kejadian yang terjadi di dalam pelaksanaan strategi pemasaran 

untuk meningkatkan pertumbuhan omset harus dievaluasi secara periodik dan 

konsisten. Jangka waktu dilakukannya evaluasi biasanya tiap tengah bulan (tiap 2 

minggu sekali) dan dilakukan secara konsisten. Evaluasi ini dilakukan untuk 

mengantisipasi kondisi pasar produk Eggroll Waluh yang dipasarkan dimana 

kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini cukup sulit untuk diprediksikan kecuali 

saat high season. Evaluasi yang dilakukan terkait dengan stock produk dan 

perkembangan promosi yang telah dilakukan untuk periode yang sama dan 

bagaimana menentukan langkah selanjutnya untuk antisipasinya.  
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Kesimpulan  

1 Faktor strategis internal tentang kekuatan (Strength) mempunyai peringkat minor 

terhadap perusahaan dalam menentukan strategi internal yang terdiri dari adanya 

spesialisasi pekerjaan, kualitas produk sudah sesuai selera konsumen, tenaga kerja 

dekat dengan lokasi usaha dan jam kerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

pemerintah. Sedangkan faktor strategis internal tentang kelemahan (Weakness) 

mempunyai peringkat minor terhadap perusahaan dalam menentukan strategi internal 

yang terdiri dari kurangnya media promosi, sulit menambah modal kerja,  upah yang 

belum sesuai UMR dan belum adanya pembukuan keuangan 

2 Faktor strategis eksternal tentang peluang (Opportunity) mempunyai peringkat baik 

dalam meraih peluang perusahaan dalam menentukan strategi internal yang terdiri dari 

kondisi perekonomian mendukung, konsumsi masyarakat akan Eggroll Waluh 

meningkat, jumlah penduduk meningkat, teknologi yang semakin modern, kemudahan 

akses perbankan, pangsa pasar yang masih luas dan pemberian jasa pelatihan dari 

dinas terkait. Sedangkan faktor strategis eksternal tentang ancaman (Threats) 

mempunyai peringkat ancaman kurang / kecil mempengaruhi usaha perusahaan dalam 

menentukan strategi eksternal yang terdiri dari fluktuasi harga bahan baku dan 

penolong, adanya produk subtitusi, produk mudah ditiru, adanya pendatang baru, 

regenerasi tenaga kerja produktif sulit dan adanya pesaing dari daerah lain 

3 Strategi yang didapat dari hasil penelitian antara lain, Pengembangan pasar, 

Pengembangan produk, Mengoptimalkan promosi, Memanfaatkan kredit yang 

ditawarkan oleh perbankan, Inovasi produk, Mempertahankan kualitas produk, 

Perbaikan dalam pengelolaan keuangan, Kontrak bahan baku dengan pemasok. 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada home insustry eggroll waluh di Desa Ngroto 

Kecamatan Cepu Kabupaten Blora adalah: 

1. Pemerintah memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan, sehingga setelah 

itu pengusaha diharapkan mulai melakukan pembukuan keuangan dalam kegiatan 

usahanya. 

2. Pengusaha dapat memanfaatkan adanya teknologi yang lebih modern dalam proses 

produksi. Teknologi yang modern selain menghemat tenaga kerja juga mampu 

mengefisiensikan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi. 
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ABSTRAK 

Ciri khusus dari bisnis ritel adalah berfokus kepada kepuasaan pelanggan. Ini adalah dasar utama 

untuk mengembangkan pasar. Analisis preferensi pelanggan menunjukkan bahwa peningkatan keamanan, 

kebersihan, dan kenyamanan dalam berbelanja dan barang publik merupakan sebuah prioritas dalam  

mengembangkan pasar. Pasar tradisional harus memiliki keuntungan khusus dalam harga. Pasar tradisional 

benar-benar memberikan "harga ramah" bagi pelanggan. Namun demikian, pasar tradisional harus 

meningkatkan otoritas pengelolaan pasar, khususnya dalam mengendalikan harga, skala, standar kualitas 

barang, kemasan dan pelayanan. 

Kata kunci: bisnis ritel, pasar tradisional, otoritas 

 

ABSTRACK 

The special characteristic of retail business is focus to customer satisfied. It’s a main basic for 

developing market. The customer preference analyses shows that increasing in security, clean up and comfort 

in shopping and public good are a priority to develop market. The traditional market must know that have 

advantage special in price. The traditional market actually gives “friendly price” for customer. Nevertheless, 

the traditional market need to improve from market management authority, specially in controlling price, 

scale, standard quality of good, pack and service. 

Keyword: retail business, tradisional market, authority 

 

PENDAHULUAN 

Peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2007 telah memutuskan mengenai penataan 

dan pembinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Toko modern atau 

yang sekarang biasa disebut pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 

department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

Kehadiran pasar modern seperti supermarket dan hypermarket memberikan 

kekhawatiran akan keberadaan pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri adalah pasar 

yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama 

dengan swasta dengan tempat usaha berusaha toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 

dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar. Pasar tidaklah dimaknai pranata ekonomi yang fungsi utamanya 

mendinamiskan sebuah transaksi perdagangan pembeli dan penjualan dalam nuansa 

kehidupan yang statis. Lebih dari itu, pasar tradisional juga mengemban fungsi sebagai 

mailto:yustirania.septiani@gmail.com
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ruang kultural dimana proses akulturasi berangsung antara berbagai ragam mata 

pencaharian ekonomi berlangsung dalam satu kesatuan. Adanya pasar berada di tengah-

tengah komunitas rakyat dan komunitas bangsawan menandakan bawa terdapat sebuah 

peradaban yang sedang berjalan. Berlangsungnya kegiatan jual beli komoditas antar 

berbagai lintas kultur pedagang menjadi pasar sebagai dinamisator zaman bagi masyarakat.  

Matinya pasar tradisional sama artinya dengan matinya peradaban bangsa karena 

secara otomatis kondisi tersebut menyebabkan sebuah perubahan pola perilaku rakyat 

dalam transaksi ekonomi. Menjamurnya pasar modern berbasis ritel di daerah berdampak 

pada sektor perdagangan ritel. Kompetensi yang terjadi antar pasar modern berbasis ritel 

tidak hanya melibatkan pemain lokal, tetapi juga pemain asing. Pasar tradisional adalah 

pihak yang paling terkena dampak kompetisi pasar modern berbasis ritel. 

Pedagang pada pasar tradisional yang terkena imbas langsung dari keberadan pasar 

modern berbasis ritel adalah pedagangan yang menjual produk yang sama dengan yang 

dijual di kedua tempat tersebut. Meskipun demikian pedagang yang menjual makanan 

segar (daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain) masih bisa bersaing 

dengan minimarket mengingat banyak pembeli masih memilih untuk pergi pasar 

tradisional untuk membeli produk tersebut.  

Keunggulan pasar modern berbasis ritel atas pasar tradisional adalah bahwa mereka 

dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan 

kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. Pasar modern berbasis ritel 

juga menjalin kerja sama dengan pemasok besar dan biassanya untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Kondisi ini menyebabkan adanya efisien dan dengan pemanfaatan skala 

ekonomi yang besar. 

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi matinya usaha pedagang-pedagang kecil 

yang mendirikan pasar tradisional sudah terdapat dalam pengaturan proses perizinan untuk 

mendirikan pasar modern berbasis ritel. Pengaturan ini bisa dilihat dari pemberian zonasi 

untuk masing-masing baik pasar trasisional dan pasar modern berbasis ritel, sehingga 

keduanya tidak saling menggaggu satu sama lain.  

Namun kondisi di lapangan memperlihatkan kecenderungan tidak konsisten 

pemerintah dengan aturan dan kebijakan yang dibuat. Misalnya saja perizinan yang 

dikeluarkan pemerintah melalui badan yang berwenang terhadap pasar modern berbasis 

ritel untuk melakukan kegiatan usahanya di tempat yang masih dalam zona pasar 

tradisional atau kegiatan UMKM dalam hal ini pasar tradisional. Sehingga berpengaruh 
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dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh juga 

terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta 

Tata, menyatakan bahwa pasar tradisional diprediksi bakal kalah bersaing dengan pasar 

modern apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan akan keberadaan pasar 

modern. Data Aprindo memperlihatkan pertumbuhan rata-rata ritel modern mencapai 17 

persen pertahun. Sementara ritel tradisional hanya mencapai 10 persen pertahun (diakses 

tanggal 07 Agustus 2016 melalui http://www.republika .co.id). 

 

Gambar 1. Data Total Pasar Tradisional Vs Pasar Modern Berbasis Ritel  di Indonesia  

Tahun 2007 dan Tahun 2011 

Sumber: Kemenperin (data diolah) 

Berdasarkan data tersebut peningkatan jumlah pasar modern berbasis ritel 

memunculkan persaingan antar peritel di kota-kota kecil dalam rangka untuk mencari 

pelanggan baru. Sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar hampir 8.000 

gerai. Kehadiran peritel di kota-kota kecil ini berdampak negatif terhadap pedagang pasar 

tradisional. Kondisi tersebut dengan menurunnya jumlah gerai dari pasar tradisional. 

Kajian analisis ini diharapan mampu memberikan koreksi kebijakan lebih lanjut 

terkait pengaturan dan penempatan sesuai dengan tata ruang, dimana harus ditempatkan, 

bagaimana izin operasinya, sehingga keberadaan pasar modern berbasis ritel yang satu 

dengan yang lain atau dengan pasar tradisional dapat lebih bersinergi membangun 

perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut nantinya diharapkan dapat menggairahkan 

sistem ekonomi masyarakat. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi dan pengertian pasar 

Pasar adalah tempat dimana terjadi  interaksi antara penjual dan pembeli 

(Chourmain, 1994 : 231). Pasar merupakan  pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-
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menukar yang menyatukan seluruh kehidupan ekonomi (Belshaw, 1981:98).  Pasar di 

dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang 

keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli 

menimbulkan transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang 

masuk  ke pasar akan membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja 

atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu 

(Majid, 1988: 308). 

1. Pasar modern 

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, 

umumnya terdapat diperkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan 

pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota masyarakat kelas 

menengah keatas. Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, 

shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan 

sebagainya (Sinaga, 2008). 

Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain 

menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang 

yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian 

yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan di tolak. 

Dari segi kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang 

yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti. Pasar 

modern juga memberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara yang 

sejuk, suasana nyaman dan bersih, display barang perkategori mudah dicapai dan 

relatif lengkap, informasi produk tersedia melalui mesin pembaca, adanya keranjang 

belanja atau keranjang dorong serta ditunjang adanya kasir dan pramuniaga yang 

bekerja secara profesional. Rantai distribusi pada pasar ini adalah produsen–

distributor–pengecer/konsumen. 

2. Pasar tradisional 

Pasar tradisonal adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk 

fisik tradisional yang menerapkan system transaksi tawar menawar secara langsung 

dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, 

kecamatan, dan lainnya (Sinaga, 2008). 

Harga dipasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu 

bisa dilakukan tawar menawar. Bila dilihat dari tingkat kenyamanan, pasar tradisional 
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selama ini cenderung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi. Pembeli di pasar 

tradisional (biasanya kaum ibu) mempunyai perilaku yang senang bertransaksi dengan 

berkomunikasi/berdialog dalam hal penetapan harga, mencari kualitas barang, 

memesan barang yang diinginkan, dan perkembangan harga-harga lainnya. 

Barang yang dijual dipasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan 

ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat 

terjadi tanpa melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang 

yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak 

ditemukan di satu kios tertentu, maka dapat dicari ke kios lain. Rantai distribusi pada 

pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, pengecer, konsumen. 

Kendala yang dihadapi pada pasar tradisional antara lain system pembayaran ke 

distributor atau sub distributor dilakukan dengan tunai, penjual tidak dapat melakukan 

promosi atau memberikan discount komoditas. Mereka hanya bisa menurunkan harga 

barang yang kurang diminati konsumen. Selain itu, dapat mengalami kesulitan  dalam 

memenuhi kontinuitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan menejemen 

sehingga melemahkan daya saing. 

Sebagian konsumen pasar tradisional adalah masyarakat kelas menengah 

kebawah yang memiliki karakteristik sangat sensitive terhadap harga. Ketika faktor 

harga rendah yang sebelumnya menjadi keunggulan pasar tradisional mampu 

diruntuhkan oleh pasar modern, secara relative tidak ada alasan konsumen dari 

kalangan menengah kebawah untuk tidak turut berbelanja ke pasar modern dan 

meninggalkan pasar tradisional (Wildan, 2007). 

Berdasarkan Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern, terdapat penjelasan mengenai definisi pasar, pasar 

tradisional, Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 dan toko modern/pasar modern. 

Penjelasan tersebut tertera pada pasal, sebagai berikut :  

1. Pasal 1 Ayat 1 : Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih 

dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, 

mall, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.  

2. Pasal 1 Ayat 2 : Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama 

dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi 
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dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan 

melalui tawar menawar.  

3. Pasal 1 Ayat 5 : Toko modern (pasar modern) adalah toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk  minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kajian ini menggunakan metode analisis kebijakan (policy analysis method) yang 

mengarahkan hasil studi komprehensif menjadi pertimbangan utama bagi perumus 

kebijakan dalam formulasi kebijakan. Metode analisis kebijakan, mengkaji kebijakan dan 

instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah khususnya aspek jenis dan 

instrumen kebijakan yang bisa memecahkan masalah publik yang ada, dalam arti kebijakan 

apa yang perlu diambil atau dilakukan oleh pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai 

dapat terwujud secara efisien (Imawan, 1999: 4). 

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan kepustakaan yang relevan 

dengan kajian, seperti artikel dan berita di surat kabar, peraturan perundang-undangan 

terkait, serta dokumen-dokumen perencanaan di Indonesia. Selain itu, data dan informasi 

juga dikumpulkan dan diverifikasi melalui diskusi kelompok terfokus (focus group 

discussion) dengan Rencana  Tata  Ruang  Wi1ayah  (RTRW) kabupaten/kota,  dan  

rencana  detail  tata  ruang  kabupaten/kota,  termasuk  peraturan   zonasinya. Teknik 

analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara untuk menganalisis 

pemaknaan terhadap pasar, mengevaluasi pelaksanaan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan potensi pasar seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan 

PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam 

menggagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, 

seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, 

Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar 

kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Dengan demikian, materi 

muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar 
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tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjualbelikan, 

mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien 

dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang 

dirugikan akibat renovasi pasar tradisional. 

Dalam melakukan pengelolaan pasar, setidaknya dibutuhkan beberapa paradigma 

sebagai berikut. Pertama, paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat 

bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial. Pasar 

yang sukses secara inheren memiliki bermacam-macam ruang yang berfungsi sebagai 

ruang publik, misalnya jalan, gang, tangga, trotoar, plaza terbuka, dan lain-lain, di mana 

tindakan untuk mencegah masyarakat menggunakan barang publik yang milik umum 

tersebut akan menjadi sangat mahal atau sulit, karena hak-hak "kepemilikan" terhadap 

barang-barang tersebut sangat labil dan sulit dispesifikasi secara tegas. Oleh karena itu, 

ruang pasar lantas memiliki ciri inklusif. 

Kedua, model revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada upaya memperbaiki 

jalur distribusi komoditas yang diperjual-belikan di pasar-pasar tradisional. Distribusi di 

sini mengandung makna yang luas, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; 

bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar. Pemerintah kota dapat 

merumuskan kebijakan insentif untuk mendukung perbaikan jalur distribusi ini, misalnya 

dengan memperbaiki ketentuan bongkar muat.  

Ketiga, pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan 

finansial karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga berperan untuk 

mereduksi biaya sosial, di mana revitalisasi pasar tradisional harus dipandang sebagai 

investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota (property 

development). Dengan kata lain, pembangunan pasar adalah proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan, menangkap, dan meredistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dari sudut ini, secara paradigmatik pembangunan pasar lantas menjadi sebuah instrumen 

untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat. 

Keempat, modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan 

perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya 

pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus 

untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Pelebaran budaya produksi ke 

budaya dagang bukan saja akan memperkuat daya tahan harga (reservation price) untuk 

produk-produk yang dijual di pasar tradisional, tetapi juga mendorong lancarnya penjualan, 
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dasar pertukaran yang lebih baik, dan perputaran barang dan uang yang lebih cepat. 

Melalui tahapan seperti itu, pasar pun akan berubah bukan hanya mempunyai fungsi 

ekonomis, tetapi juga menjadi identitas kebanggaan bagi daerah yang mampu mengubah 

citra pasar tradisional yang semula tidak menarik, jorok, busuk, dan tidak terorganisasi 

menjadi salah satu pusat komunikasi ekonomi dan simpul perdagangan, penyebaran 

informasi, dan pertemuan kultural antarpenduduk, bagi setiap tingkatan status masyarakat. 

Kelima, model kemitraan menjadi penting untuk dirumuskan bersama karena 

APBD tidak pernah membuat pos khusus untuk penataan pasar, sehingga mau tidak mau 

pemerintah kota selalu melibatkan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Masalahnya 

adalah bagaimana agar pelibatan perusahaan pengembang ini tidak kemudian 

menyebabkan para pedagang tradisional yang semula berjualan di sana menjadi “tergusur”. 

Koppas sebagai intermediaries institution sebenarnya dapat diberdayakan untuk menjadi 

penghubung antara kepentingan pengembang/pengelola pasar dengan pedagang tradisional, 

sehingga revitalisasi pasar tradisional tidak terjebak dalam arus kepentingan kapitalisme 

yang semakin ekspansif.  

Pemberdayaan Koppas penting untuk dilakukan karena selama ini posisi Koppas 

melemah akibat tidak adanya sumber dana bagi kegiatan Koppas. Konsep renovasi pasar 

yang diterapkan pemerintah kota menempatkan pihak pengembang sekaligus sebagai 

pengelola dan mengambil alih seluruh kegiatan pengelolaan pasar, seperti jasa listrik, 

parkir, dan kebersihan yang semula menjadi sumber penghasilan bagi Koppas. 

Pemberdayaan bagi pedagang pasar tradisional dapat dilakukan antara lain dengan 

membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan 

dengan produsen atau supplier (pemasok).  

Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, 

ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya 

sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, 

pedagang pasar tradisioanal perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk 

mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk 

menghubungkan pedagang pasar tradisioanal secara kolektif kepada industri untuk 

mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Selain itu, pembinaan terhadap 

para pedagang pasar tradisional dan Koppas perlu dilakukan secara kontinyu agar nantinya 

Koppas dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengembang dalam 

pengelolaan pasar. 
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Keenam, pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan 

persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan secara 

lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi dengan department stores, 

shopping centers, mall, dan sejenisnya yang biasa dipasok sektor swasta. Ragam pasar 

yang lebih transformatif seperti pasar tematik (pasar elektronik, pasar tekstil, dll.), dapat 

dikembangkan menjadi model pengembangan pasar modern agar pasar modern tidak 

memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin 

lemah. Pengelolaan pasar dengan demikian adalah memberdayakan pasar secara lebih 

kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat. 

Oleh karena itulah, pasar tradisional butuh ruang afirmasi ekonomi di tengah 

menggejalanya liberalisasi ritel modern di Indonesia sebagai bentuk globalisasi ekonomi 

dewasa kini dalam berbagai produk kebijakan. Adapun kebijakan Perpres. No 112 Tahun 

2007 maupun Permendag No. 53 Tahun 2008 yang mengatur ritel tradisional dan ritel 

modern dirasa masih belum cukup untuk melindungi pasar tradisional dari serbuan ritel. 

Dibutuhkan regulasi yang lebih tegas dan mengafirmasi pasar tradisional sebagai bentuk 

arena demokrasi ekonomi bagi rakyat Indonesia.  

 

KESIMPULAN 

Dalam peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2007 dijelaskan bahwa terdapat 

penataan dan pembinan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Apabila 

realisasi peraturan pemerintah tersebut terlaksana maka akan tercipta keseimbangan tata 

ruang. Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut masih perlu di evaluasi 

pelaksanaanya, karena masih terdapat ketidak konsistenan antara aturan atau kebijakan 

dengan realisasinya. Misalnya, zona pasar tradisional atau UMKM digunakan untuk 

kegiatan usaha pasar modern berbasis ritel. Fenomena yang terus terulang tersebut akan 

membuat pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar modern. Upaya untuk mengatasi 

makin memburuknya kondisi tersebut dapat melalui beberapa pembenahan antara lain 

dengan mengelola pasar dengan baik, menajaga kualitas barang/jasa, memperbaiki 

kemasan barang/jasa yang diperjualbelikan, dan memberikan pelayanan yang optimal. 
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ABSTRAK 
Dalam konteks global, kegiatan pemetaan kawasan perdesaan menjadi sangat relevan agar Indonesia 

memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang pembangunan nasional setelah usainya Millenium 

Development Goals (MDG‟s) pada tahun 2015. Pemetaan kawasan perdesaan di Indonesia senantiasa 

memiliki kekuatan besar, karena berkaitan dengan jumlah desa yang sangat banyak serta jumlah penduduk 

yang melimpah, mencapai sekitar 70 ribu desa dengan populasi hampir 140 juta jiwa. Pada tingkat global, 

arah pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu dari pemusatan sektoral menuju pemusatan 

kewilayahan. Semula sektor yang paling dominan dalam pembangunan desa ialah pertanian. Akan tetapi arah 

pembangunan wilayah pada perdesaan sekarang ini memiliki konsekuensi pada perluasan sektor-sektor 

pembangunan. Tidak hanya pertanian, namun juga mencakup perindustrian dan jasa, perekonomian, politik 

dan birokrasi, keamanan, lingkungan dan sumberdaya alam. Melalui kegiatan fasilitasi penetapan kawasan 

perdesaan di Kabupaten Klaten ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang mendalam bagi 

pembangunan desa di masa mendatang. 

Kata Kunci: Kawasan Perdesaan, Kabupaten Klaten, Pembangunan Desa 

 

ABSTRACT 
In the global context, the mapping of rural areas are particularly relevant for Indonesia to have the knowledge 

capital to meet the opportunities of national development of the termination of the Millennium Development 

Goals (MDGs) by 2015. The mapping of rural areas in Indonesia always have great strength, because it is 

associated with a number of villages very many as well as the number of population abundance, reaching 

about 70 thousand villages with a population of almost 140 million inhabitants. At the global level, village 

development direction changes, ie from sectoral convergence towards regional convergence. Initially, the 

most dominant sector in rural development is agriculture. But the direction of development in rural regions 

today have consequences on the expansion of development sectors. Not only agriculture, but also includes 

industry and services, the economy, politics and bureaucracy, security, environment and natural resources. 

Through the facilitation of the establishment of rural areas in the district of Klaten, is expected to contribute 

some of the impact of rural development in the future. 

Keywords: Rural Areas, Klaten District Rural Development 
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Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor 

penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 

antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 desa 

pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu 

meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian 

wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, 

kesehatan, maupun permukiman, terutama desa-desa di kawasan perbatasan, daerah 

tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di 

desa. 

Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks 

makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai. Ketidakseimbangan 

pembangunan antarwilayah seringkali terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi 

pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan pada wilayah tertentu yang menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan, sehingga menyebabkan makin lemahnya kawasan hinterland. Hal ini akan 

dapat  menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi bahkan sangat 

berpotensi menyebabkan konflik sosial. Selanjutnya kemiskinan di wilayah pinggiran atau 

perdesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota 

dan pusat-pusat pertumbuhan menjadi melemah dan inefisien dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi dan lingkungan 

yang semakin kompleks dan sulit diatasi. Oleh karena itu, arah kebijakan utama 

pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan 

pembangunan antar wilayah.   

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan 

dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dan desa. 

Karena tujuan dari lahirnya undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan 

perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan 

desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan 

pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.  

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang 

Desa. Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA 

Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. 

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
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Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan 

pendampingan terhadap desa dan kawasan perdesaan. 

Dalam pasal 123 PP No. 43 tahun 2014, disebutkan bahwa: “Pembangunan 

kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan 

dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif”. Lebih 

lanjut dijelaskan bawa pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a). Penyusunan 

rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b). Pengembangan pusat 

pertumbuhan antar desa secara terpadu; c). Penguatan kapasitas masyarakat; d). 

Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan e). Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.  

Oleh karena itu penetapan kawasan perdesaan sangat penting dilakukan untuk 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Penetapan kawasan perdesaan dilakukan oleh Bupati atau Walikota 

dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi 

mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang 

mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan 

kabupaten dan kota di masa mendatang. 

Rumusan Massalah 

1. Bagaimanakah proses penetapan kawasan perdesaan mandiri pangan di Kabupaten 

Klaten agar dapat terwujud kesejahteraan masyarakat?  

2. Bagaimanakah penyusunan rencana aksi kawasan perdesaan mandiri panganKabupaten 

Klaten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akandatang? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Desa 

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa 

adatatau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

masyarakat setempat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. 

Dalam peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desa, prakarsa 

pembentukan desa dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten 
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dan kota. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat 

khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya prakarsa pembentukan 

desa dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian 

terkait. 

Lebih lanjut dalam pasal 4 peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014, 

pembentukan desa oleh pemerintah dapat berupa: a). Pemekaran dari 1 (satu) desa 

menjadi 2 (dua) desa atau lebih; b). Penggabungan bagian desa dari desa yang 

bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) 

desa baru. 

Dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 2 disebutkan, dana desa 

adalah dana yang bersumber dari dana anggaran dan pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Dana desa ini bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan 

program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa 

tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. 

2. Pembangunan Masyarakat Desa 

Menurut Usman (2004:29) ada dua alasan mengapa masalah pembangunan 

masyarakat desa masih relevan untuk dibahas. Pertama, kendati dalam dua dasawarsa 

terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita 

masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal ini diperkirakan masih akan berlangsung 

relatif lama. Benar bahwa di beberapa daerah ciri pedesaan itu susut perlahan 

bersamaan dengan proses industrialisasi dan urbanisasi, akan tetapi itu tidak berarti 

hilang sama sekali. Ciri pedesaan tersebut bahkan masih akan bertahan sedemikian 

rupa sehingga mempengaruhi arah dan sifat perkembangan kota. 

Kedua, kendati sejak awal tahun 1970 an pemerintah orde baru telah 

mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang 

ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa 

masih memprihatinkan. Betul bahwa pemerintah orde baru telah sukses menghantarkan 
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Indonesia dari salah satu negara pengimpor beras nomor satu di dunia menjadi negara 

berswasembada beras dan konflik-konflik sosial yang berakar dari kompetisi 

memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta kesehatan.  

Namun demikian, persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi 

masalah krusial di pedesaan. Persoalan ini tidak dapat diabaikan karena bisa menjadi 

pemicu berbagai konflik politik atau gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu, 

persoalan ini harus terus dicarikan alternatif pemecahannya supaya tidak menganggu 

stabilitas. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di 

pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur 

dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar dalam kategori 

sangat miskin (the absolut poor). Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, antara lain 

ditandai oleh malnutrition, tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian dari 

mereka buta huruf) dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok 

ini hanya cukup untuk makan. Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan 

fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga berjalan agak lamban. 

Kelambanan itu terasa sekali ketika dalam kehidupan mereka diintroduksi ideologi dan 

teknologi baru yang berbeda dari yang sudah ada. Tidak sedikit dari mereka yang 

memberi respon yang negatif dan curiga. 

  Hiroyoshi Kano (1977) dalam penelitiannya di Malang Selatan menemukan 

adanya kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan kelas atas 

dan terjadinya polarisasi penguasaan tanah di desa yang makin meruncing. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Gunawan Wiradi selama tahun 1979-1982 di sepuluh desa 

yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hasilnya kurang lebih 

serupa, yakni menemukan distribusi pemilikan tanah yang sangat pincang di sebagian 

besar desa yang diteliti.  

Untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang dialaminya biasanya salah satu 

alternatif yang dilakukan masyarakat desa adalah pergi keluar desa. Baik dengan 

sukarela maupun terpaksa, sebagian warga dari daerah kelahirannya dan pergi 

mengadu nasib mencari pekerjaan di kota. Beberapa peneliti seperti Nasikun (1980), 

Mantra (1981), McGee (1982), Lloyd (1982) dan Abustam (1986) menyatakan bahwa 

mobilitas penduduk memang merupakan salah satu strategi yang penting bagi rumah 

tangga pedesaan untuk mendapatkan dan menaikkan penghasilan mereka. Gejala ini 
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menonjol terutama pada desa-desa yang kurang maju atau desa-desa di mana 

kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas. 

Hasil penelitian yang dilakukan Sinaga (1977) menemukan bahwa di desa 

Tukdana, Indramayu, sebuah traktor bisa membebaskan 2.210 hari orang kerja per 

tahun. Penelitian yang dilakukan Collier (1974) dan Nurmanaf (1980) juga menemukan 

gejala yang kurang lebih sama. Pendek kata, sejak adanya penetrasi bibit unggul, 

huller, traktor, sistem tebasan dan semacamnya telah menyebabkan semacam 

kesempatan kerja di desa makin berkurang sehingga banyak warga pedesaan mau tidak 

mau harus keluar dari sektor pertanian dan bekerja di sektor non pertanian, entah itu di 

sektor perdagangan tradisional dan industri kecil di pedesaan atau melakukan migrasi 

ke kota. 

Sementara itu, Fuller (1983) menyatakan bahwa pembangunan jalan desa dalam 

banyak hal memang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mendorong 

dan memperluas komersialisasi pertanian dan mampu meningkatkan produksi 

pertanian. Dengan demikian, orang-orang desa akan semakin sering melakukan 

perjalanan ke kota dengan ongkos yang lebih murah dan lebih cepat. Dengan kalimat 

yang singkat Fuller menyatakan bahwa migrasi desa ke kota menjadi semakin 

meningkat karena integrasi desa kota semakin baik. 

Akibat pendidikan warga yang pada umumnya rendah dan juga karena tidak 

memiliki keterampilan modern yang memadai, sering menyebabkan mereka terpaksa 

mencari nafkah di kota dengan melakukan usaha kecil-kecilan, menggunakan peralatan 

dan keterampilan sederhana yang dikuasainya. Seperti sudah dikaji oleh Todaro 

(1981:12) dan Tjiptoherianto (1989), kebanyakan kaum migran yang mencoba mencari 

perbaikan status di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya akan terserap di sektor 

tersier, perdagangan dan jasa yang merupakan bagian terbesar dari sektor informal di 

kota. Mereka bekerja sebagai pemulung, penjual keliling menggunakan pikulan atau 

gerobak dorong, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengemudi becak atau 

pekerjaan-pekerjaan lain yang umumnya merupakan bagian dari sektor informal kota 

(Hart, 1976; Wariso, 1990). Tidak jarang, sebagian migran kadang juga terserap pada 

sektor informal yang di mata hukum dipandang ilegal, sehingga mereka selalu berada 

dalam ancaman penertiban oleh polisi atau petugas penertiban (Wignjosoebroto, 1993). 

Oleh karena itu usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi 

kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, 
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pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada 

peningkatan produktivitas pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya 

mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi 

uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya 

dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan 

sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung 

dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup mereka sengsara. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana 

peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008:9). 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten. 

c. Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dan dilanjutkan dengan snowball sampling. Teknik purposive sampling 

adalah teknik pengambilan data dengan menentukan seseorang sebagai informan 

dengan pertimbangan tertentu. Sementara teknik snowball sampling dalam penelitian 

ini dilakukan dengan mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber 

data. 

d. Fokus Kajian 

Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi aspek SDA, SDM, standar pelayanan 

minimal, aksesibilitas dan infrastruktur serta karakteristik wilayah 

(pegunungan/daratan/pesisir). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Kawasan perdesaan yang diusulkan di Kabupaten Klaten bertujuan untuk 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau 
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pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan 

memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan. 

Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah rencana kerja 

meliputi proses pengumuman, sosialisasi, pengusulan, dan penetapan kawasan 

perdesaan yang terorganisasi dengan baik. 

2. Organisasi Pelaksana Kegiatan  

Dalam pendekatan pembangunan wilayah, terdapat dua macam pendekatan, 

yaitu pendekatan „dari Atas ke Bawah‟ yang sering disebut sebagai pendekatan top 

downdan „dari Bawah ke Atas‟ yang sering disebut sebagai pendekatan bottom up. 

Pendekatan „dari Atas ke Bawah‟ atau top downyaitu pembangunan wilayah dilakukan 

oleh pemerintah sehingga peran pemerintah lebih dominan. Sementara pendekatan 

„dari Bawah ke Atas‟ atau bottom upyaitu pembangunan wilayah dilakukan oleh 

masyarakat sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator.  

Pada praktiknya, baik pendekatan „dari Atas ke Bawah‟ atau top downmaupun 

„dari Bawah ke Atas‟ atau bottom uptidak cukup berhasil dalam pembangunan 

wilayah. Pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak berhasil tanpa 

partisipasi masyarakat, sebaliknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat 

sendiri terbentur berbagai permasalahan seperti kurangnya pengetahuan dan 

kemampuan, hingga masalah pendanaan.  

Oleh karena itu, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan 

mengkombinasikan kekuatan dari kedua pendekatan, yaitu top down „dari Atas ke 

Bawah‟ dan pendekatan bottom up „dari Bawah ke Atas‟. Pembangunan kawasan 

perdesaan di Kabupaten Klaten disusun berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan 

merupakan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Klaten dan masyarakat 

sehingga peran keduanya saling berkaitan. Berikut adalah alur proses pengusulan dan 

penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten. 
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Gambar 1.  Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten 

3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengusulan dan Penetapan Kawasan Perdesaan di 

Kabupaten Klaten. 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan 

No. Tanggal Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan Keterangan 

1 4 September 

2015 

Penyampaian surat Kemendes ke Bappeda 

Kabupaten Klaten 

No. Surat: 

B.82/DPKP/08/2015  

2 25 September 

2015 

Konfirmasi Penyamaan Persepsi dengan 

Bappeda Kabupaten Klaten 

Pertemuan diundur diadakan 

pertemuan bersama di 

Magelang 

3 30 September 

2015 

Sosialisasi Fasilitasi Kawasan Perdesaan di 

empat  Kabupaten (Klaten, Temanggung, 

Wonosobo dan Sleman) 

Pertemuan penyamaan 

persepsi di Artoz Mall 

3 5 Oktober  

2015 

Konfirmasi keberlanjutan program dan 

pelaksanaan FGD di Kabupaten Klaten 

Pasca Pertemuan di Artoz Mall 

Kantor Bappeda Klaten 

4 16 Oktober  

2015 

Kegiatan FGD (Focus Group Discusscion)  Kesepakatan bersama enam 

kepala desa menjadi kawasan 

perdesaan mandiri pangan 

5 4-5 November 

2015 

Survey lapangan di enam desa antara lain:  

Njiwo Wetan, Tanjungan, Sukorejo, 

Melikan, Kaligayam dan Kadilanggon 

Observasi ulang pemetaan 

kawasan perdesaan yang 

sudah disepakati pada saat 

FGD 

6 9-10 

November 

2015 

Analisis hasil observasi ulang di tingkat 

desa 

Analisis hasil observasi di 

lapangan dan persiapan 

laporan akhir 

7 10-11 

November 

2015 

Penetapan kawasan perdesaan mandiri 

pangan 

Penetapan Desa Kaligayam, 

Desa Kadilanggon, dan Desa 

Melikan sebagai kawasan 

perdesaan mandiri pangan 

9 16-17 

November 

2015 

Penyusunan SK Tim Koordinasi Penetapan 

Kawasan Perdesaan 

Diterbitkan oleh Bupati Klaten 

10 16-17 

November 

2015 

Penyusunan draft peraturan bupati Diterbitkan oleh Bupati Klaten 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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4. Penyusunan Program  

Penyusunan program Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).RPKP ini merupakan 

rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di 

dalamnya memuat program-program pembangunan. Selanjutnya, program disusun 

dengan mengkombinasikan antara pendekatan top down dan bottom up dengan 

maksud untuk dapat memenuhi gap. Kegiatan awal dalam penyusunan program berupa 

pengumpulan data dan informasi; analisis kondisi kawasan perdesaaan; penelaahan 

dokumen perencanaan; perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan 

kebijakan; analisis isu strategis; serta perumusan program, kegiatan, pendanaan dan 

indikator capaian. Berikut adalah alur penyusunan rencana pembangunan kawasan 

perdesaan (RPKP): 

 

Gambar 2.  Alur proses penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) 
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Gambar 3.  Deskripsi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 

5. Kegiatan Persiapan Pekerjaan 

Tim fasilitasi kawasan perdesaan Kabupaten Klaten telah menyusun laporan 

pendahuluan yang berisi informasi mengenai capaian sampai dengan rencana program. 

Hal ini disesuaikan dengan KAK (kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun oleh 

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan 

Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi. 

6. Kegiatan Survey, Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah 

Kegiatan survey kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten dilakukan di satu 

kecamatan, yakni Kecamatan Wedi yang meliputi enam wilayah desa, antara lain Desa 

Njiwo Wetan, Tanjungan, Sukorejo, Melikan, Kaligayam dan Kadilanggon. 

Selanjutnya dari hasil survey di lapangan tersebut, akan dikonsultasikan ke Kantor 

Bappeda Kabupaten Klaten. 

7. Kegiatan Konsultasi dan Fasilitasi  

Hasil konsultasi dengan litbang Kantor Bappeda Kabupaten Klaten berupa data-data 

tentang sembilan kawasan perdesaan yang sudah di mapping, antara lain: (1) Desa wisata; (2) 

Desa minapolitan; (3) Desa mandiri pangan; (4) Desa kawasan gender; (5) Desa layak anak; 

(6) Desa sumber energi; (7) Desa agropolitan; (8) Desa technopark dan; (9) Desa berdikari. 

Litbang Bappeda Kabupaten Klaten bersama Kantor Ketahanan Pangan selanjutnya 
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memberikan gambaran untuk masing-masing kawasan yang sudah ada. Melihat dari potensi 

desa yang paling potensial penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten adalah kawasan 

perdesaan mandiri pangan di Kecamatan Wedi. 

8. Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan  

Mendasarkan pada hasil diskusi antara litbang Bappeda Kabupaten Klaten 

bersama Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, maka tim fasilitasi penetapan 

kawasan perdesaan menindaklanjuti dalam kegiatan FGD pada yang yang 

dilaksanakan pada tanggal 10November 2015, di ruang rapat Bappeda. Berdasarkan 

FGD diusulkan dan ditetapkan tiga desa yaitu Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon dan 

Desa Melikan. Desa Kaligayam sebagai desa inti dan Desa Kadilanggon dan Desa 

Melikan sebagai desahinterland. 

9. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hasil Identifikasi 

Berdasarkan data dan hasil konsultasi, tim melakukan kegiatan untuk analisis 

dan identifikasikawasan perdesaan. Kegiatan ini dilakukan oleh semua anggota tim 

fasilitasi berdasarkan data-data dan hasil konsultasi dengan berbagai pihak. Evaluasi 

dan identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di 

Sembilan kawasan yang sudah di mapping oleh litbang Bappeda Kabupaten Klaten. 

10. Konsultasi dan Fasilitasi Masyarakat  

Setelah mendapatkan masukan-masukan dari litbang Kantor Bappeda Klaten 

dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, maka perlu adanya kegiatan 

konsultasi dan fasilitasi masyarakat khususnya di Kecamatan Wedi. Kegiatan ini 

dilakukan dengan bentuk Focus Grup Discussion (FGD) yang diikuti oleh seluruh 

anggota tim fasilisi kawasan perdesaan Universitas Tidar dengan Pemerintah Daerah 

yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal beserta 

narasumber yang berkompeten di bidang perdesaan. Hasil pemetaan dan konsultasi 

yang sudah didapatkan oleh tim fasilitasi dipaparkan di depan Pemerintah Daerah, 

kecamatan, para kepala desa dan pihak-pihak lain yang terkait.  

11. Kegiatan Pembentukan dan Legalisasi 

Penetapan rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 

(RPKP) disusun menurut sistematika yang telah ditentukan sebagaimana disajikan 

pada rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Kertas kerja 

yang muncul pada tahap penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Rencana 

Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana dijelaskan pada kegiatan 
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konsultasi forum publik menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan 

akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Berikut adalah gambar alur 

kegiatan pembentukan penetapan kawasan perdesaan sampai dengan penyajian 

rancangan akhir Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). 

 

Gambar 4.  Tahapan Kegiatan Fasilitasi Kawasan Perdesaan 

 

KESIMPULAN 

1. Fasilitasi penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 

Universitas Tidar bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Klaten. Kawasan 

perdesaan yang disepakati adalah kawasan perdesaan mandiri pangan. Fasilitasi 

kawasan perdesaan mandiri pangan dilakukan melalui beberapa tahap yakni (1) 

Kegiatan survei, konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, (2) Pemilihan 

dan penetapan kawasan perdesaan, (3) Analisis dan evaluasi hasil identifikasi, (4) 

Konsultasi dan fasilitasi masyarakat, dan (5) Kegiatan pembentukan dan legalisasi 

kawasan perdesaan.  

2. Kawasan perdesaan mandiri pangan yang telah disepakati terdiri atas tiga desa yakni 

Desa Kaligayam, Desan Kadilanggon, dan Desa Melikan. Ketiga desa tersebut terletak 

di Kecamatan Wedi. Ketiga desa tersebut secara geografis berdekatan dan memiliki 

kesamaan masalah dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.  

3. Masalah utama yang dihadapi kawasan perdesaan tersebut yakni pada ketersediaan air 

yang kurang memadai untuk usaha pertanian. Potensi sumber daya alam yang dimiliki 

kawasan perdesaan tersebut berpusat pada usaha pertanian. Komoditas usaha pertanian 

yang dihasilkan yakni padi (musim hujan), palawija (kedelai, kacang tanah, dan 
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jagung), umbi (koro-koroan dan umbi-umbian), dan buah (pisang, mangga, 

kedondong, semangka dan melon).  

4. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki kawasan perdesaan tersebut berpusat pada 

usaha peternakan (kambing) dan aneka usaha (warung dan pengolahan pangan).  

5. Sudah ada kesepakatan pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Kawasan Perdesaan 

(TKPKP) Mandiri Pangan, dan penerbitan Peraturan Bupati Klaten tentang rencana 

pembangunan kawasan perdesaan mandiri pangan. 

Berdasarkan simpulan tersebut dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah desa, Bappeda Klaten, dan tim fasilitasi kawasan perdesaan 

Universitas Tidar dapat bersinergi mengawal proses penetapan kawasan perdesaan 

sampai dengan diterbitkan SK Penetapan Kawasan perdesaan kawasan perdesaan 

mandiri pangan, SK TKPKP, dan peraturan bupati rencana pembangunan kawasan 

perdesaan. 

2. Kepada tim fasilitasi Kawasan Perdesaan Universitas Tidar dan Bappeda Kabupaten 

Klaten agar dapat merancang pembangunan kawasan perdesaan mandiri pangan yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan potensi setempat. 

3. Kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar 

dapat mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan SK TKPKP sebagai 

dasar menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. 

4. Kepada masyarakat desa di kawasan perdesaan mandiri pangan agar dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan perdesaan. 
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FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGUATAN EKONOMI 

TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING PRODUK BATIK 

DI KELURAHAN KRAMAT SELATAN   

DENGAN PENDEKATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT  
 

Chaidir Iswanaji 

Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara produk lokal standar global 

dengan produk kualitas khusus, hubungan antara otonomi dan kreativitas dengan kualitas produk 

khusus dan hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas produk khusus. Selain itu, itu 

adalah untuk mengetahui pengaruh produk global standar lokal, otonomi, dan kreativitas, sumber 

daya manusia dan juga pengaruh kualitas produk khusus terhadap kemampuan kompetitif dari 

produk batik di Kramat Kabupaten Selatan. Penelitian ini telah dilakukan sejak Februari upto Juli 

2013. Ini milik survei penelitian dengan total populasi dan kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data inti. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan 

program yang Amos. The Structural Equation Model dengan statistik digunakan untuk menguji 

variabel baik faktor atau variabel yang dapat diamati. Penelitian ini mengambil 100 perajin batik 

sebagai sampel dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara sumber daya manusia dengan kualitas produk khusus. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai p antara sumber daya manusia dan kualitas produk khusus seperti 0033 kurang dari 

0,05. Tidak ada hubungan antara produk lokal, otonomi, dan kreativitas dengan produk kualitas 

khusus karena nilai p lebih tinggi dari 0,05 adalah 0.387 dan 0.065. Kemampuan kompetitif dari 

produk batik tidak influented oleh produk lokal, otonomi, kreativitas dan sumber daya manusia. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih tinggi dari 0,05, nilai 

probabilitas produk lokal 0868 otonomi dan kreativitas 0.838 dan sumber daya manusia 0848. 

Selain itu, kualitas produk khusus tidak mempengaruhi kemampuan kompetitif dari produk 

karena nilai probabilitas adalah 0.871. Produk batik dari Magelang tidak tepat dianalisis dengan 

OVOP karena membuktikan bahwa produk batik dari Magelang bukan milik produk kualitas 

khusus dari Kota Magelang. Pendekatan OVOP yang tepat digunakan untuk menganalisis 

kualitas produk khusus kabupaten. 

Kata kunci: produk lokal, One Village One Product. 

 

Pendahuluan :  

Kota Magelang sebagai kota yang sangat strategis karena dianugerahi sumber daya 

alam yang cukup termasuk potensi ekonominya melalui sektor industri. Produksi yang 

dihasilkan dari sektor ini secara umum masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup 
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dan belum dimaksimalkan untuk lingkup nasional. Padahal dengan keberadaan potensi yang 

ada, produk hasil industri usaha kecil menengah Kota Magelang mampu dikembangkan jauh 

lebih baik dan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan lokal saja. Salah satu upaya 

pembangunan produk lokal adalah pendekatan One Village One Product untuk selanjutnya 

disingkat OVOP (satu desa satu produk).  

Pendekatan OVOP pertama kali diperkenalkan dan dimulai oleh masyarakat pedesaan 

di Oita Prefecture Jepang pada tahun 1979. Gerakan masyarakat yang tumbuh dari diri sendiri 

ini telah sangat berhasil meningkatkan pendapatan per kapita mereka menjadi dua kali lipat 

dalam dua dekade. Keberhasilan tersebut kemudian menjadi contoh bagi sejumlah negara 

untuk mengembangkan potensi daerah dengan pola serupa. Indonesia sebenarnya memiliki 

pengalaman melaksanakan pembangunan perekonomian yang mirip dengan pendekatan 

OVOP, yakni pendekatan dengan sistem kawasan. Kebijakan pembangunan kawasan yang 

mendorong kegiatan agro-industri dimaksudkan untuk mengaitkan berbagai elemen dalam 

system perekonomian untuk menghasilkan produk tertentu yang bernilai dan berorientasi 

ekonomi (Saptana dkk., 2005).  

Menurut Saragih (2001), sektor industri UKM sebagai sektor ekonomi rakyat  

memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam sudut pandang teoritis 

OVOP dapat dipadupadankan dengan strategi pengembangan produk yang berfokus kepada 

harga dan diferensiasi produk mengingat persaingan semakin ketat karena masuknya barang 

impor dengan harga yang lebih murah serta masih terbatasnya pasar (narrow scope). 

Penerapan strategi ini tentunya tidak akan lepas dari dukungan pemerintah, perbankan dan 

pelaku bisnis terkait lainnya, sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dari keserasian 

pengembangan produk batik Kecamatan Kramat Selatan Kota Magelang dapat terwujud.  

 

Rumusan masalah : 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara produksi lokal standar global dengan 

produk unggulan? 

2. Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara kemandirian dan kreativitas dengan 

produk unggulan? 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

463 
 

3. Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara sumber daya manusia dengan produk 

unggulan? 

4. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global terhadap 

keunggulan bersaing? 

5. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan kemandirian dan kreativitas terhadap 

keunggulan bersaing? 

6. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap keunggulan 

bersaing? 

7. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan produk unggulan terhadap keunggulan 

bersaing? 

 

Tujuan penelitian : 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui secara empiris hubungan antara produksi lokal standar global dengan produk 

unggulan, 

b. Mengetahui secara empiris hubungan antara kemandirian dan kreativitas dengan produk 

unggulan, 

c. Mengetahui secara empiris hubungan antara sumber daya manusia dengan produk 

unggulan, 

d. Mengetahui secara empiris pengaruh produksi lokal standar global terhadap keunggulan 

bersaing, 

e. Mengetahui secara empiris pengaruh kemandirian dan kreativitas terhadap keunggulan 

bersaing, 

f. Mengetahui secara empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap keunggulan 

bersaing, 

g. Mengetahui secara empiris pengaruh produk unggulan terhadap keunggulan bersaing. 
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 Teoritis yang mendukung : 

OVOP pada intinya ditujukan untuk menggunakan sumber daya local untuk 

dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Dengan demikian prinsip 

pertama OVOP adalah merevitalisasi setiap masyarakat setempat dengan mengembangkan 

potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dan tetap melakukan 

konservasi lingkungan. 

Mengandalkan kekuatan masyarakat sendiri dalam gerakan OVOP. Usaha ini 

dilakukan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, ketekunan, dan potensi sumber daya, 

serta tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menentukan produk 

mana yang dikembangkan karena memiliki kekhasan/keunikan lokal. Pemerintah 

memberikan dukungan dan fasilitasi serta kemudahan agar potensi yang ada menjadi lebih 

baik, termasuk advokasi teknis, mediasi, pedoman teknis cara berproduksi yang baik, 

mengembangkan produk agar lebih menarik, menerapkan teknologi dan metoda baru, 

standardisasi, serta informasi investasi dan akses pemasaran. 

Pengembangan SDM dilakukan agar mempunyai motivasi tinggi untuk 

mentransformasikan tantangan menjadi peluang pada berbagai bidang dan sektor 

(pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang 

potensial dari daerahnya). Sumber daya manusia yang mapan tidak akan pernah menyerah 

dalam pencarian dan penggalian inovasi baru, serta dengan ketekunannya tidak pernah 

putus asa karena kegagalan, dan dengan resiliensi yang dimiliki selalu siap menghadapi 

tantangan. 

Porter (2001) mengemukakan bahwa paling sedikit ada empat jenis unggulan 

bersaing yang perlu dimiliki agar dapat menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing jenis 

pertama dan kedua dasar keunggulan bersaingan yang terdiri atas biaya lebih rendah dan 

diferensiasi produk. Biaya lebih rendah merupakan keunggulan bersaing pertama yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dan menjualnya dengan biaya 

yang rendah sehingga dengan harga bersaing laba yang diperoleh tinggi. Diferensiasi produk 

merupakan jenis keunggulan bersaing kedua yang menunjukan kemampuan perusahaan 

yang menghasilkan produk yang unik dan bernilai tinggi bagi pembeli. Keunggulan bersaing 

jenis ketiga adalah kemampuan perusahaan melakukan perbaikan, inovasi dan peningkatan 

dalam hal teknologi dan metode, produk dan metode produksi serta dalam pemasaran. Jenis 
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keunggulan bersaing keempat adalah kemampuan bergerak lebih dini dan lebih agresif 

dalam mengambil keputusan untuk mengolah pasar baru atau teknologi baru. Kunci 

keberhasilan suatu bangsa membawa suatu industry tertentu dalam lingkup internasional, 

terletak pada kemampuannya membangun lingkungan persaingan bagi perusahaan domestik 

yang mendorong penciptaan keunggulan bersaing. 

 

 Metode penelitian : 

Penelitian eksploratif (explorative research) adalah jenis penelitian yang berusaha 

mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Penelitian deskriptif (descriptive 

research) merupakan penelitian yang bertujuan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik 

dari suatu fenomena tertentu. Penelitian penjelasan (explanatory research) adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah explanatory research yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan-hubungan antar variabel dan menjelaskan pengaruh antar 

variabel melalui pengujian hipotesis.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei (survey research). Menurut 

Singarimbun dan Sofyan (1995) penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, 

populasi dapat dipahami sebagai sekelompok unit analisis atau objek pengamatan yang 

minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat pengrajin batik di Kelurahan Kramat Selatan Magelang.  

Pada umumnya penelitian dalam bidang sosial dan ekonomi tidak memungkinkan 

untuk meneliti seluruh anggota populasi kecuali jika anggota populasi tersebut jumlahnya 

sedikit dan diketahui secara pasti. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan penarikan 

sampel yang dapat mewakili seluruh unit populasi. Metode penarikan sampel yang dipakai 

yaitu Proportional Random Sampling. Tekniknya adalah setelah menetapkan jumlah sampel 
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yang diperlukan, kemudian diambil secara random tiap-tiap kelompok sampel secara 

proporsional.  

Mengingat metoda analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural 

Equation model (SEM), yang dioperasikan melalui program AMOS maka sampel penelitian 

ini diambil sejumlah 100 sampel. Alasan ditetapkannya sampel sebanyak 100, hal ini seperti 

yang disarankan Hair dan Black (1995) untuk memenuhi syarat minimum analisis dengan 

metode SEM. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini lebih banyak dari data primer. Data primer 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan pada responden yang 

terpilih sebagai sampel. Adapun model kuesioner yang digunakan adalah kuesioner 

tertutup dan terbuka. 

b. Observasi, Bila perlu dilakukan observasi ke lapangan untuk melihat dari dekat masalah-

masalah yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner dan pengumpulan 

data skunder dilakukan dalam 4 (empat) langkah, yaitu: editing, entry, tabulasi dan analisis 

data. Mengingat model dalam penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan/pengaruh 

sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji Model 

Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM)  

Model Persamaan Struktural (SEM) merupakan suatu teknik statistik yang dipakai 

untuk menguji serangkaian hubungan antara beberapa variabel yang terbentuk dari variabel 

faktor ataupun variabel terobservasi yang dianalisis dengan menggunakan program AMOS 

dan SPSS versi 17.0. 

Sebagai model persamaan struktur, AMOS sering digunakan untuk menganalisa dan 

menguji model hipotesis dalam penelitian SDM dan perilaku. Software AMOS sangat tepat 

untuk analisis seperti ini, karena kemampuannya untuk : (1) memperkirakan koefisien yang 

dibangun dari persamaan linier struktural, (2) mengakomodasi model yang melibatkan latent 

variabel (3) mengakomodasi kesatuan pengukuran pada variabel dependen dan independen, 

(4) mengakomodasi interaksi timbal balik, simultan dan saling ketergantungan (Ferdinand, 

2000). 
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Hasil penelitian  

Hasil dalam penelitian ini merupakan hasil analisis SEM dengan menggunakan 

sampel total sebanyak 100 responden. Sebelum analisis SEM dilakukan ada beberapa 

asumsi yang harus terpenuhi yaitu: 

1) kecukupan sampel 

Karena dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria minimal (100 sampel) maka 

asumsi kecukupan sampel telah terpenuhi. 

2) normalitas data 

Suatu data dinyatakan normal jika nilai critical ratio (CR) skewness dan critical ratio 

(CR) kurtosis berada diantara -2,58 dan 2,58. Hasil dari assesment normality 

menunjukkan bahwa CR skewness dan CR kurtosis maupun multivariate menunjukkan 

nilai dalam rentang ± 2,58 dengan nilai critical ratio multivariat sebesar 1,422 maka 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

3) uji outliner  

Data yang baik tidak terdapat outliner. Dari output terlihat bahwa tidak terdapat 

outliner karena memiliki nilai p2 yang lebih besar dari 0,05. Hasil uji outliner dapat 

dilihat secara lengkap dalam lampiran. Berdasarkan uji diatas,disimpulkan bahwa ke-3 

asumsi terpenuhi dan dapat dilakukan analisis.  

 

a. Diagram jalur 
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Berdasarkan hasil analisis di atas maka diagram jalur penelitian ini adalah 

 

Gambar 2 Diagram Jalur 

Keterangan: 

PL  = Produk Lokal 

KK = Kemandirian Dan Kreativitas 

BS  = Berorientasi SDM 

PU = Produk Unggulan 

KB = Keunggulan Bersaing 
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b. Uji goodness of fit model 

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi goodness of fit yaitu untuk menentukan apakah 

sebuah model diterima atau ditolak secara statistik. Dalam analisis SEM tidak ada alat uji 

statistik tunggal untuk menguji mengenai model. Pengujian terhadap model yang 

dikembangkan dilakukan dengan kriteria goodness of fit yaitu: Chi Square, probability, 

RSMEA, GFI, AGFI, MIN/DF, TLI dan CFI. Berikut hasil analisis terhadap goodness of 

fit: 

Tabel 5 

Goodness of Fit 

Fit Measure Output Kriteria Keterangan 

Chi-Square 154.157 0.000-342.265 Baik 

Probability 0.073 > 0,05 Baik 

RMSEA 0.043 ≤ 0,08 Baik 

CMIN/DF 1.186 ≤ 2,00 Baik 

TLI 0.850 ≥ 0,90 Buruk 

CFI 0.872 ≥ 0,90 Buruk 

RFI 0.470 ≥ 0,90 Buruk 

 Sumber: Data diolah (2013) 

Hasil goodness of fit menunjukkan bahwa terdapat 4 fit measure (chi-square, 

probability, RMSEA, CMIN/DF) yang menunjukkan hasil Baik dan 3 fit measure (TLI, 

CFI, RFI) yang menunjukkan hasil buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa model dalam 

penelitian ini bersifat baik. Dikarenakan hasil baik lebih banyak daripada hasil buruk 

sehingga model dalam penelitian ini bersifat baik. 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan output 

Regression Weight dan output correlations. 
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Tabel 6 

Regression Weight 

   

Standarized 

Estimate 
Estimate S.E. C.R. P Label 

KB <--- PU -4.072 -3.381  20.855 -.162 .871 

KB <--- PL 1.406 4.852  27.561 .176 .860 

KB <--- KK 4.184 2.691  13.173 .204 .838 

KB <--- BS 2.179 1.427  7.432 .192 .848 

Sumber: output SEM diolah (2013) 

Tabel 7 

Output Korelasi 

 

Koefisien 

Korelasi 
S.E. C.R. P 

PU <--> PL .312 .010 .864 .387 

PU <--> KK .449 .034 1.847 .065** 

PU <--> BS .832 .055 2.135 .033* 

  Ket: * signifikan 5%, ** signifikan 10%  

  Sumber: output SEM diolah (2013) 

 

c. Uji hipotesis 

Ho1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara produksi lokal standar 

global dengan produk unggulan 

Nilai koefisien korelasi antara variabel produksi lokal standar global dengan produk 

unggulan adalah sebesar 0,312 dan p-value sebesar 0,387 yang lebih besar dari 0,05. 

Artinya antara variabel produksi lokal standar global dengan produk unggulan tidak 

ditemukan adanya korelasi. Maka disimpulkan tidak terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara produksi lokal standar global dengan produk unggulan,ada hubungan 

yang sangat lemah antara kedua variabel. Sehingga Hipotesis 1 ditolak. 

Ho2 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemandirian dan kreativitas 

dengan produk unggulan  
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Nilai p-value antara variabel kemandirian dan kreativitas dengan produk unggulan 

adalah sebesar 0,065 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya antara variabel 

kemandirian dan kreativitas dengan produk unggulan ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,449 mengungkapkan 

bahwa tidak ditemukan hubungan   antara kedua variabel. Sehingga Hipotesis 2 ditolak. 

 

Ho3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sumber daya manusia 

dengan produk unggulan 

Nilai p-value antara antara variabel sumber daya manusia dengan produk unggulan 

adalah sebesar 0,033 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Artinya antara variabel sumber 

daya manusia dengan produk unggulan ditemukan adanya hubungan yang signifikan. 

Sedangkan berdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 mengungkapkan bahwa 

hubungan antar kedua variabel adalah sangat kuat. Sehingga Hipotesis 3 diterima. 

 

Ho4 Terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global 

terhadap keunggulan bersaing 

Nilai probabilitas antara variabel produksi lokal standar global terhadap 

keunggulan bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,860) maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global 

terhadap keunggulan bersaing. Sehingga Hipotesis 4 ditolak. 

 

Ho5 Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian dan kreativitas 

terhadap keunggulan bersaing 

Nilai probabilitas antara variabel produksi kemandirian dan kreativitas terhadap 

keunggulan bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,838) maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global 

terhadap keunggulan bersaing. Sehingga Hipotesis 5 ditolak. 

 

Ho6 Terdapat pengaruh positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap 

keunggulan bersaing 
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Nilai probabilitas antara variabel sumber daya manusia terhadap keunggulan 

bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,848) maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global terhadap 

keunggulan bersaing. Sehingga Hipotesis 6 ditolak. 

 

Ho7 Terdapat pengaruh positif dan signifikan produk unggulan terhadap 

keunggulan bersaing 

Nilai probabilitas antara variabel produk unggulan terhadap keunggulan bersaing 

menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,871) maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi lokal standar global terhadap 

keunggulan bersaing. Sehingga Hipotesis 7 ditolak. 

 

Pembahasan : 

a. Hubungan antara produksi lokal standar global dengan produk unggulan 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diduga terdapat hubungan yang 

signifikan dan positif antara produksi lokal standar global dengan produk unggulan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signikan dan positif antara produksi lokal standar global dengan produk unggulan. Hal ini 

dibuktikan oleh nilai koefisien korelasi antara variabel produksi lokal standar global 

dengan produk unggulan adalah sebesar 0,312 dan p-value sebesar 0,387 yang lebih besar 

dari 0,05. Hasil tersebut mengandung arti bahwa antara variabel produksi lokal standar 

global dengan produk unggulan tidak ditemukan adanya korelasi. Maka dapat disimpulkan 

tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara produksi lokal standar global dengan 

produk unggulan. 

b. Hubungan antara kemandirian dan kreativitas dengan produk unggulan 

Hipotesis kedua diduga ada hubungan yang signifikan dan posistif antara kemandirian 

dan kreativitas dengan produk unggulan. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara kemandirian dengan produk 

unggulan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value antara variabel kemandirian dan 

kreativitas dengan produk unggulan adalah sebesar 0,065 yang nilainya lebih besar dari 
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0,05. Artinya antara variabel kemandirian dan kreativitas dengan produk unggulan tidak 

ditemukan adanya hubungan yang signifikan.  

c. Hubungan antara sumber daya manusia dengan produk unggulan 

Hipotesis ketiga di dalam penelitian ini adalah diduga terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara sumber daya manusia dengan produk unggulan. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signikan dan positif antara sumber 

daya manusia dengan produk unggulan. Hal ini ditunjukan oleh nilai p-value antara antara 

variabel sumber daya manusia dengan produk unggulan adalah sebesar 0,033 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05. Artinya antara variabel sumber daya manusia dengan produk 

unggulan ditemukan adanya hubungan yang signifikan. Sedangkan berdasarkan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,832 mengungkapkan bahwa hubungan antar kedua variabel 

adalah sangat kuat.  

d. Pengaruh produksi lokal standar global terhadap keunggulan bersaing 

Hipotesis keempat di dalam penelitian ini adalah diduga produksi lokal berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap keunggulan bersaing. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

diperoleh hasil bahwa produksi lokal standar global tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keunggulan bersaing. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas antara variabel produksi 

lokal standar global terhadap keunggulan bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 

(yaitu 0,860) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

produksi lokal standar global terhadap keunggulan bersaing. 

e. Pengaruh kemandirian dan kreativitas terhadap keunggulan bersaing 

Hipotesis kelima di dalam penelitian ini adalah diduga kemandirian dan kreativitas 

berpengaruh signifikan dan positif terhadao keunggulan bersaing. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis diperoleh hasil bahwa kemandirian dan kreativitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keunggulan bersaing. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas antara variabel 

produksi kemandirian dan kreativitas terhadap keunggulan bersaing menunjukkan nilai 

lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,838) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif 

dan signifikan produksi lokal standar global terhadap keunggulan bersaing. 

f. Pengaruh sumber daya manusia terhadap keunggulan bersaing 

Hipotesis keenam di dalam penelitian ini adalah diduga sumber daya manusia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keungggulan bersaing. Berdasarkan hasil uji 
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hipotesis diperoleh hasil bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signikan terhadap 

keunggulan bersaing. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas antara variabel sumber 

daya manusia terhadap keunggulan bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 

0,848) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi 

lokal standar global terhadap keunggulan bersaing. 

g. Pengaruh produk unggulan terhadap keunggulan bersaing 

Hipotesis ketujuh dan merupakan hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah 

diduga produk unggulan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keunggulan bersaing. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa produk unggulan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keunggulan bersaing. Nilai probabilitas antara variabel produk 

unggulan terhadap keunggulan bersaing menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (yaitu 

0,871) maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan produksi 

lokal standar global terhadap keunggulan bersaing. 

 

Kesimpulan dan saran : 

        Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia memiliki hubungan yang siginifikan dan positif dengan produk 

unggulan sedangkan produksi lokal, kemandirian dan kreativitas tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dan positif dengan produk unggulan. 

b. Keunggulan bersaing produk batik Magelang tidak dipengaruhi oleh produksi lokal 

standar global, kemandirian dan kreativitas, sumber daya manusia dan produk unggulan. 

 

Saran-saran yang diberikan setelah adanya penelitian ini adalah : 

a. Produk batik Magelang tidak sesuai dianalisis dengan pendekatan OVOP. Pendekatan 

OVOP tidak bisa sembarangan dalam menganalisis produk-produk daerah. Pendekatan 

OVOP digunakan untuk menganalisis produk unggulan suatu daerah. Dan produk Batik 

Magelang bukan merupakan produk unggulan di Magelang.  

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempertajam dalam pemilihan produk 

unggulan suatu daerah. 
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ABSTRAK 

Permasalahan dan tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pada 2009 pascatransformasi 

organisasi, saat berlangsung  Forum Komunikasi Jaringan Akses (FKJA) di Denpasar, Bali, Diva Regional 

IV tidak mendapatkan satu pun penghargaan. FKJA merupakan forum rutin tahunan yang digelar oleh 

Telkom Diva Pusat. Salah satu tujuan dari kegiatan itu adalah memberikan penghargaan kepada Diva 

Regional yang berprestasi karena memenuhi target yang telah ditetapkan Diva Pusat. Pencapaian target Diva 

IV masih rendah dibanding Diva Regional lainnya, yakni rata-rata hanya 122,85%. Hal itu menjadi cambuk 

bagi Diva IV untuk memperbaiki sistem manajemen dan pola kerja dengan mengevaluasi budaya organisasi. 

Dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis persepsi karyawan terhadap perubahan budaya organisasi 

pascatransformasi organisasi serta menganalisis lebih mendalam mengenai  perbedaan persepsi antara 

pimpinan dan bawahan terhadap perubahan budaya organisasi pascatransformasi organisasi yang dilihat dari 

lima dimensi (simbol, kepemimpinan, norma, sejarah, dan tradisi/ritual)?  

 Penelitian ini dilakukan di PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY yang berlokasi di Jalan Singotoro 

Nomor 20 Semarang. Populasi penelitian adalah karyawan Diva IV. Sampel penelitian adalah 20 karyawan 

yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

secara kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan melakukan ceklist kepada 

responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal persepsi karyawan mengenai pemahaman budaya 

organisasi pascatransformasi dilihat dari lima dimensi, serta perbedaan persepsi antara pimpinan dan 

bawahan mengenai pemahaman budaya organisasi memiliki dampak yang dapat dirasakan dan bermanfaat 

baik bagi karyawan dan perusahaan. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya performansi selama tiga 

tahun berturut-turut dan mampu bangkit dari kekalahan. Patriot 135 atau The Telkom Way (TTW) 135 

menjadi budaya dari Diva IV untuk tetap mempertahankan budaya tersebut sebagai ajang untuk menjalin 

komunikasi yang lebih aktif. 

Kata Kunci : Budaya Organisasi PascaTransformasi Organisasi, Patriot 135. 
 

ABSTRACT 

Problems and goals that were examined in this study is the 2009 aftertransformation organization, 

during Forum Communications Network Access (FKJA) in Denpasar, Bali, Diva Regional IV did not get any 

award. FKJA an annual forum held by Telkom Diva Center. One goal of these activities is to reward high 

achievers Regional Diva because it meets the targets set Diva Center. Achieving low target by Diva IV, 

which averaged only 122.85% compared to other regional Diva. It was a whip for Diva IV to improve 

management systems and work patterns by evaluating the organization's culture. In this study begins by 

analyzing changes in employee perceptions of organizational culture and organizational aftertransformation 

depth analysis of the differences between leaders and subordinates perceptions of the organizational culture 

change organizational aftertransformation views of the five dimensions (symbol, leadership, norms, history, 

and traditions/ritual)? 

The research was conducted at PT Telkom Diva IV Central Java and Yogyakarta, located at number 

20 of Semarang, Singotoro. The study population was employees at Diva IV. The samples were 20 

employees who already have life of over 10 years. The approach used is a qualitative approach, where data 

collection is done with the interview, and do a checklist to respondents. 

The results showed that in terms of employee perceptions about organizational cultural 

understanding aftertransformation seen from five dimensions, and the differences between leaders and 

subordinates perceptions about understanding organizational culture has an impact that can be felt and 

beneficial to both the employee and the company. The increase can be seen from the increased performance 

for 3 consecutive years and was able to rise from defeat. Patriot 135 or The Telkom Way (TTW) 135 into the 

culture of the Diva IV to maintain the culture as a platform to establish a more active communications. 

Keywords: After transformation Organizational Culture Organization, Patriot 135. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan di berbagai bidang menuntut penggunaan sumber daya manusia yang 

efektif dalam organisasi dan mampu mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif. 

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi penting karena memiliki peranan sebagai 

sumber sukses kompetitif tradisional seperti teknologi produk dan proses, proteksi pasar, 

akses ke sumber daya financial dan economies of scale. Kinerja pegawai yang tinggi 

sangatlah diharapkan oleh suatu organisasi/perusahaan. Semakin banyak pegawai 

mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan 

semakin tinggi sehingga dapat bertahan dalam persaingan global. 

Perusahaan/organisasi seharusnya tidak sekadar percaya bahwa orang merupakan 

aset yang paling penting, tetapi juga perlu menerjemahkan keyakinan ini ke dalam praktik-

praktik dan prosedur-prosedur Manajemen Sumber Daya Manusia sehari-hari. Untuk itu 

setidaknya ada tiga persyaratan keperilakuan yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, 

yaitu : (1) Orang harus ditarik untuk tidak hanya bergabung dengan organisasi, tetapi juga 

selalu ada di dalamnya, (2) Orang harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan karena 

untuk itulah mereka disewa, dan harus melaksanakannya dengan cara yang dapat 

diandalkan, (3) Kinerja haruslah dapat diandalkan serta mengambil berbagai bentuk 

perilaku yang kreatif, spontan, dan inovatif dalam pekerjaannya (Steers & Porter, 2002). 

PT Telkom Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

bidang jasa telekomunikasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah badan usaha swasta 

penyedia jasa layanan pos dan telegraf yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

pada tahun 1882. Saat ini Telkom semakin tumbuh dan berkembang, serta dituntut untuk 

mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya di era yang semakin global. 

Berdasarkan hasil survei Bloomberg tahun 2010, yang dirilis oleh detik.com, 

Telkom mengalami pertumbuhan dan pendapatan yang sangat signifikan pada tahun 2005 

dan mencapai puncaknya tahun 2007. Setelah itu pendapatan Telkom mulai mengalami 

penurunan dan marginnya terus tergerus oleh munculnya pesaing-pesaing baru.  

Kondisi persaingan semakin ketat, ditandai dengan para operator bertarung untuk 

mendapatkan pelanggan yang jumlahnya makin kecil. Kompetisi pasar telekomunikasi 

Indonesia sebagai akibat dari reformasi peraturan pemerintah tahun 2000 yang menutup 

praktik monopoli di bidang telekomunikasi dan membuka peluang munculnya operator 

baru dari dalam maupun luar negeri. Tekanan persaingan dan berbagai perubahan regulasi 

memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan. Telkom memperkirakan 
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persaingan ini akan terus berlanjut dan semakin ketat. Para kompetitor pada dasarnya 

bersaing dalam hal harga, kualitas jaringan, jangkauan jaringan, dan kualitas layanan 

kepada pelanggan. 

Seiring perubahan yang terjadi, tahun 2009 Telkom melakukan transformasi bisnis, 

diikuti dengan diperkenalkannya corporate identity baru untuk menyambut Telkom 

sebagai satu-satunya perusahaan TIME (Telecommunication, Information, Media, dan 

Edutainment) di Indonesia. Transformasi ini paling besar sepanjang sejarah Telkom.  

Pada 2009 pascatransformasi organisasi, saat berlangsung  Forum Komunikasi 

Jaringan Akses (FKJA) di Denpasar, Bali, Diva Regional IV tidak mendapatkan satu pun 

penghargaan. FKJA merupakan forum rutin tahunan yang digelar oleh Telkom Diva Pusat. 

Salah satu tujuan dari kegiatan itu adalah memberikan penghargaan kepada Diva Regional 

yang berprestasi karena memenuhi target yang telah ditetapkan Diva Pusat. Adanya 

evaluasi terhadap budaya perusahaan, serta komunikasi yang mulai efektif antar bagian, 

secara perlahan tapi pasti, Diva IV mulai bangkit dari kekalahan. Akhirnya, tiga tahun 

berturut-turut, 2010 hingga 2012, Diva IV berhasil menjadi yang terbaik dan mendapat 

predikat Triple Winner. Berdasarkan hasil ulasan, maka pertanyaan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi karyawan terhadap perubahan budaya organisasi pascatransformasi 

organisasi yang dilakukan PT Telkom dilihat dari lima dimensi (simbol, kepemimpinan, 

norma, sejarah, dan tradisi/ritual)?  

2. Apakah ada perbedaan persepsi antara pimpinan dan bawahan terhadap perubahan 

budaya organisasi pascatransformasi organisasi yang dilakukan PT Telkom dilihat dari 

lima dimensi (simbol, kepemimpinan, norma, sejarah, dan tradisi/ritual)? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya Organisasi 

Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi budaya organisasi. Teoritikus 

budaya organisasi, Edgar H. Schein (1985a), mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi 

mereka belajar untuk menyelesaikan problem-problem, menyesuaikan diri dengan 

lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Asumsi dasar tersebut 

telah terbukti dapat diterapkan dengan baik untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dan dianggap valid. Oleh karena itu, hal tersebut diajarkan kepada anggota 
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baru sebagai cara yang tepat untuk mempersepsikan, berpikir, dan memiliki pemahaman 

yang kuat dalam hubungan problem tersebut. 

1. Elemen Budaya Organisasi 

Schein (1992) menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai tiga elemen, 

Artifact, Espoused Values, dan Basic Underlying Assumptions. Pada tingkat Artifacts, 

budaya organisasi memiliki ciri yaitu semua struktur dan proses organisasional dapat 

terlihat. Ketika seorang anggota baru memasuki suatu organisasi yang telah memiliki 

proses dan struktur organisasi yang visible, dia akan menghadapi suatu kelompok baru 

dengan budaya baru yang dirasa asing baginya. Karena antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya berbeda artifact-nya, maka pendatang baru tersebut perlu belajar 

memberikan perhatian yang khusus kepada budaya organisasi tersebut. 

2. Model Budaya Organisasi 

Edgar H. Schein (1985b) melukiskan budaya organisasi dalam tiga level. Ketiga 

level tersebut adalah : 

 

Gambar 1. Level Budaya Organisasi 

Sumber: Wirawan (2007) 

a. Artefak  

Level ini merupakan dimensi yang paling terlihat dari budaya organisasi, 

merupakan lingkungan fisik dan sosial organisasi. Pada level ini, orang yang 

memasuki suatu organisasi dapat melihat dengan jelas bangunan, output (barang 

dan jasa), teknologi, bahasa tulis dan lisan, produk seni, serta perilaku anggota 

organisasi. Anggota organisasi sering tidak menyadari mengenai artefak budaya 

organisasi mereka, tetapi orang luar organisasi dapat mengamatinya dengan jelas. 

Setiap fase kehidupan kelompok memproduksi artefak sehingga sulit 

diklasifikasikan. 

Mudah untuk mengobservasi artefak-artefak, misalnya bagaimana status 

seseorang ditunjukkan oleh anggota organisasi, namun sukar memahami apa yang 
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dimaksud dengan artefak tersebut dan bagaimana artefak berhubungan dengan pola 

paling dalam dari budaya organisasi. Jika ingin memahami hal ini, orang dapat 

mencoba menganalisis nilai-nilai sentral yang menyediakan prinsip-prinsip dengan 

apa anggota organisasi memandu perilaku mereka. 

b. Nilai-nilai 

Semua pembelajaran organisasi merefleksikan nilai-nilai anggota organisasi 

dan perasaan mereka mengenai apa yang seharusnya berbeda dengan apa yang ada. 

Jika anggota organisasi menghadapi persoalan atau tugas baru, solusinya adalah 

nilai-nilai. Saat pendiri organisasi menghadapi sesuatu yang harus dikerjakan atau 

dipecahkan, ia mengajukan cara penyelesaian dan berhasil menyelesaikannya. Cara 

ini kemudian disosialisasikan kepada anggota organisasi lainnya. Misalnya, 

perusahaan yang baru didirikan mengalami penurunan penjualan produknya. 

Pemimpin perusahaan menyatakan, “Kita harus meningkatkan iklan dan menerobos 

pasar baru untuk meningkatkan pejualan.” Pernyataan ini dijabarkan dalam 

kegiatan operasi anggota organisasi dan berhasil. Kepercayaan pemimpin ini 

merupakan nilai-nilai dari pemimpin. Jika solusi tersebut berhasil dan anggota 

organisasi berbagi nilai-nilai tersebut, nilai-nilai secara gradual mulai mengalami 

proses transformasi kognitif. 

c. Asumsi dasar 

Jika solusi yang dikemukakan pemimpin perusahaan dapat berhasil 

berulang-ulang, maka solusi dianggap sebagai sudah seharusnya (taken for 

granted). Apa yang semula hanya merupakan hipotesis dengan dukungan nilai-

nilai, setelah berhasil, dianggap sebagai realitas dan kebenaran. Asumsi dasar 

merupakan solusi yang paling dipercaya – sama dengan teori ilmu pengetahuan 

yang sedang diterapkan – untuk suatu problem yang dihadapi organisasi. 

Fons Trompenaars (1993) mengemukakan model budaya organisasi yang 

menyerupai model budaya milik Schein, tetapi dengan ilustrasi yang berbeda. 

Menurutnya, budaya organisasi seperti bawang bombai yang terdiri atas beberapa 

lapis. Ia membagi isi budaya organisasi menjadi 3 lapisan berikut  
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Gambar 2. Model Budaya Organisasi 

Sumber: Hofstede (1991), Schein (1992), Trompenaars (1993), dan Zakaria (2006) 

3. Subbudaya 

Edgar H. Schein (1992) mengemukakan dalam setiap budaya organisasi 

terdapat 3 jenis subbudaya organisasi : 

a. Subbudaya operator (operator culture), yaitu subbudaya karyawan di lini depan 

yang memproduksi dan menyajikan produk yang dijanjikan oleh organisasi. 

Subbudaya ini menekankan diri pada level komunikasi tinggi, kepercayaan, dan tim 

kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. 

b. Subbudaya insinyur (engineer culture), yaitu subbudaya mereka yang mendesain 

proses dengan apa organisasi menyajikan produk dan jasa serta dengan apa proses 

tersebut memelihara sendiri. Para insinyur berbagi pandangan, teknologi, dan 

pengalaman kerja yang sama mengenai dunia berdasarkan pendidikan. 

c. Subbudaya eksekutif (executive culture). Para eksekutif bertanggung jawab atas 

strategi pertahanan organisasi mereka serta terhadap penurunan biaya dan 

pemaksimalan keuntungan. Para eksekutif percaya bahwa hierarki merupakan 

intrinsik bagi pengontrolan organisasi. Mereka berada jauh dari lini depan dan 

bekerja berdasarkan informasi yang disajikan oleh para operator dan insiyur. 

4. Peran Budaya Organisasi 

Budaya organisasi diteliti secara intensif oleh para pakar untuk mengetahui 

perannya dalam organisasi. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa budaya 

organisasi mempunyai peran besar dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Akan 

tetapi sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat 

menghambat perkembangan organisasi. 

5. Dimensi Budaya Organisasi 

Luthans (1998) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan norma-

norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku organisasi. Setiap anggota akan 
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berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. 

Disamping itu, budaya organisasi juga diakui merupakan dimensi utama dari 

pemahaman dan praktik-praktik pelaku organisasi. 

Robbins (2001) menyatakan “organization culture is system of shared meaning 

held by members that distinguishes the organization from other organizations. This 

system of shared meanings, on closer examination, a set of key characteristics that the 

organization values.” (Artinya budaya organisasi mengacu pada suatu makna bersama 

yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi 

yang lain. Makna bersama itu, bila diamati secara seksama merupakan seperangkat 

karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu). 

Kesimpulan dari berbagai pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa budaya 

organisasi sebagai kesepakatan perilaku pegawai di dalam organisasi yang 

digambarkan dengan selalu berusaha menciptakan efisiensi, bebas dari kesalahan, 

perhatian terfokus kepada hasil dan kepentingan pegawai, kreatif, dan akurat 

menjalankan tugas.  

 

Gambar 3. Dimensi Budaya Organisasi 

    Sumber : Five Windows Into Organization Culture : An Assessment Framework and 

Approach -- Organization Development Journal 

 

METODE PENELITIAN 

Deskripsi Latar, Sumber Data, Satuan Kajian 

Beberapa ahli metodologi seperti Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan metode 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sementara 

menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2004:3) mengemukakan metode 
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kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan 

pokok permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh  makna 

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian 

kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, dan pedoman wawancara. Selain itu 

peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, 

dan teori. 

Metode Penelitian 

Pada penelitian mengenai budaya organisasi, strategi dan kinerja di PT Telkom, penulis 

menggunakan metode etnografi dengan mengombinasikan teknik-teknik survei 

(kuesioner), observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan analisa dokumen. 

Data dan Sumber Data 

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini harus memiliki kriteria-kriteria tertentu seperti 

yang sudah dijelaskan pada sub-bab di atas. Kerahasiaan sumber data dilakukan dengan 

tidak mencantumkan nama dari informan atau sumber data dalam setiap hasil wawancara. 

Data-data akan diperoleh dari para responden yang sudah bekerja di perusahaan PT 

Telkom Diva IV Jateng-DIY yang berlokasi di Jalan Singotoro Nomor 20 Semarang 

selama ≥ 10 tahun. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah penelitian etnografi adalah mengidentifikasi budaya yang akan diteliti, 

mengidentifikasi variabel yang signifikan didalam budaya yang diteliti, mengadakan 

penelaahan kepustakaan, memperoleh izin memasuki latar penelitian, mempelajari dan 

memahami budaya, mencari informan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, serta 

mengumpulkan data, menganalisis data, mendeskripsikan budaya, dan mengembangkan 

teori.  

Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Telkom DIVA Regional IV 

Jateng DIY yang berjumlah 150 orang, dan sample yang digunakan adalah General 

Manager (1 orang), Manager (6 orang), Secretary (1 orang), Officer (4 orang), Staff (5 

orang), Security (3 orang). 

Analisis Data 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Spradley (1980), 

analisis data kualitatif ada empat tahap: 

1. Analisis Domain (Domain Analysis) 

2. Analisis Taksonomi (Taxonomic Analysis) 

3. Analisis Komponensial (Componential Analysis) 

4. Analisis Tema Kultural (Discovering Cultural Theme) 

Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada validitas tanpa reliabilitas. Karena itu (Alwasilah, 

2003) menyarankan menggunakan istilah dependability atau consitency, yaitu 

keterhandalan atau kekonsistenan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas, peneliti 

harus melakukan teknik-teknik tertentu, yaitu triangulasi, member check dan sebagainya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Karyawan terhadap Budaya Organisasi di PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY 

Dari kelima unsur budaya menurut Levin (2000) yaitu budaya organisasi dianalisis dari 

unsur pertama yaitu Kepemimpinan, kedua yaitu Norma dan Praktik Manajemen, ketiga 

yaitu Cerita dan Tokoh Organisasi, keempat yaitu Tradisi dan Ritual Budaya, serta kelima 

yaitu Lambang dan Simbol Organisasi. Penelitian ini memotret pemahaman karyawan 

terhadap budaya organisasi di PT Telkom Diva IV Jateng Dan DIY 

Persepsi Karyawan terhadap Kepemimpinan  

Pemimpin di PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY menurut responden R1, R2, R3, R4, R5, 

R6, R8, R7, R9, R10, R11, R12, R14, R15, dan R16 adalah demokratis dan bersedia 

mendengar masukan dari bawahan. Namun responden R17 memiliki pendapat agak 

berbeda yaitu ”Demokratis, namun ada kalanya menjadi diktator karena tidak semua 

bawahan bisa diarahkan.”. Berdasarkan uraian tersebut semakin baik seorang pemimpin 

meletakkan budaya perusahaannya, akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai. 

Persepsi Karyawan terhadap Norma dan Praktik Manajemen 

Para pemimpin dan karyawan Telkom mengembangkan norma perusahaannya dalam 

waktu yang lama. Budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan menghormati para senior selalu 

diusung karyawan Telkom. Pada saat berhadapan dengan senior, mereka menjunjung 

tinggi asas senioritas. Namun, ketika bersama karyawan selevel, norma yang diterapkan 

sudah berbeda, bias terkesan tanpa ada batas, akan tetapi tetap dalam koridor menjaga 

kesopanan. Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada perbedaan antara pimpinan dan bawahan 
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dalam memandang norma yang ada di Telkom Diva IV. Norma sudah menjelma menjadi 

suatu etia yang menyatu dengan keseharian karyawan dalam bekerja, bergaul esama rekan 

kerja, dan berhubungan dengan mitra dari luar. 

Persepsi Karyawan terhadap Cerita dan Tokoh Organisasi 

Para karyawan Telkom mengidolakan seorang tokoh Cacuk (Direktur Telkom tahun 1990) 

yang melakukan gebrakan yang mampu membawa perubahan dan menjadi sumber 

inspirasi bagi karyawan Telkom karena berhasil melambungkan kinerja Telkom menjadi 

salah satu BUMN andalan di bidang layanan jasa dan telekomunikasi. 

Persepsi Karyawan terhadap Tradisi dan Ritual Budaya 

Ritual budaya di Telkom yang masih dijalankan sampai pascatransformasi orgaisasi yaitu 

The Telkom Way (TTW) 135 atau dikenal juga dengan Patriot 135. Patriot 135 merupakan 

kegiatan rutin mingguan yang digelar setiap hari Rabu mulai pukul 08.15 WIB yang 

berlangsung selama 30 menit yang diikuti oleh seluruh karyawan Telkom yang berisi 

sharing session sehingga komunikasi internal dalam perusahaan tetap terjaga dengan baik. 

Persepsi Karyawan terhadap Lambang dan Simbol Organisasi 

Perubahan logo dan tagline dari bola dunia (logo) dan Commited 2U (tagline)  

menjadi bola dunia di tangan (logo) dan The World in Your Hand (tagline) memberi arti di 

era reformasi ini PT. Telkom berusaha menyajikan kemudahan dalam berkomunikasi, 

pengaksesan berita, dan sebagainya semudah berada di genggaman tangan.  Seragam PT. 

Telkom yang berwarna biru muda memberikan kesan dinamis, berjiwa muda, dan ahli bagi 

pemakainya.  

 

KESIMPULAN 

Budaya Organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang diikuti 

oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi yang berada dalam hirarki 

seperti Telkom terutama Diva IV yang meletakkan budaya perusahaan sebagai pondasi. 

Peran pemimpin dalam menjabarkan budaya organisasi terhadap karyawan cukup besar.  

 Persepsi karyawan terhadap kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap 

perusahaan, terdapat acuan dalam Key Performance Index (KPI) yang dijadikan dasar 

dalam menilai kinerja bawahan. Pemimpin dituntut untuk bias mengayomi bawahan dan 

tegas terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu jalannya perusahaan.  Peraturan dan 

etika praktek manajemen di PT. Telkom Diva IV sudah cukup terlaksana dengan baik. 

Sebagai contoh adanya buku saku yang diegang oleh karyawan sebagai pedoman dalam 
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berpakaian dengan menjaga batas-batas norma-norma kesopanan, agama, dan adat 

ketimuran, serta menerapkan slogan 3S (Senyum, Sapa, Salam) setiap berkomunikasi baik 

lewat telpon, bertemu langsung, ataupun masuk ke ruang kerja bagian lain.  

 Di kalangan PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY, tokoh yang diidolakan menjadi 

sumber inspirasi bagi karyawan untuk berkarya. Meski tidak bisa 100 persen meniru, 

keteladanan tokoh tersebut bisa menjadi motivator karyawan untuk melakukan hal yang 

terbaik bagi perusahaan. Ada sosok yang dikagumi, yaitu mantan Direktur Utama PT 

Telkom Cacuk Sudarijanto (alm). Kiprahnya saat masih menjabat membawa dampak 

sangat besar bagi perubahan di tubuh Telkom. Gebrakan revolusioner yang dilakukan 

itulah, yang membuat karyawan Telkom teringat dan berusaha meniru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. Cerita mengenai sosok yang diidolakan tersebut, 

dituangkan dalam tulisan dan menjadi salah satu tolok ukur untuk memotivasi karyawan. 

 Persepsi karyawan terhadap tradisi dan ritual yang terdapat di PT Telkom Diva IV 

Jateng dan DIY dan sering dilakukan oleh karyawan The Telkom Way (TTW) 135 atau 

dikenal juga dengan Patriot 135 yang digelar setiap Rabu pagi. Tradisi yang sudah ada 

sejak sebelum transformasi organisasi di tubuh Telkom dan masih tetap dilestarikan 

Telkom Diva IV tersebut berhasil menciptakan iklim kerja yang dinamis dan kondusif 

dalam perusahaan. Selain itu, kegiatan keagamaan juga diadakan perusahaan untuk 

menghormati perbedaan agama yang ada. 

 Pakaian yang digunakan karyawan di PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY dalam 

bekerja berupa seragam yang diinventariskan kepada karyawan. Seragam itu sendiri 

mempunyai perbedaan dalam warnanya dan masing-masing digunakan pada hari tertentu 

yang sudah ditetapkan perusahaan. Logo dari PT Telkom Diva IV tertuang dalam baju 

seragam sehingga menjadi sebuah identitas resmi dan akan terlihat oleh siapa pun ketika 

berhadap-hadapan dengan orang lain. Ada perubahan logo dan tagline yang mendasar dan 

menjadi titik awal dari perubahan bisnis Telkom. Logo dan tagline baru tersebut dipahami 

seluruh karyawan sebagai sebuah momen untuk bangkit dan bersaing secara global dengan 

kompetitor berkelas dunia lainnya. Tagline baru “The World in Your Hand” menjadi 

sebuah titik balik dari pengembangan bisnis Telkom yang mulai meninggalkan bisnis 

tradisional untuk mulai melirik bisnis-bisnis baru sesuai tuntutan zaman. 

 Peran budaya organisasi di PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY mempunyai peran 

yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat dari peranan budaya organisasi sebagai identitas organisasi, 
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menyatukan organisasi, reduksi konflik, komitmen kepada organisasi dan kelompok, 

reduksi ketidakpastian, menciptakan konsistensi, motivasi, kinerja organisasi, keselamatan 

kerja dan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dari peran-peran budaya organisasi 

tersebut tujuan dari PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY sudah sesuai dengan apa yang 

dibuat dan ditetapkan bersama oleh perusahaan. 

 Dalam kinerja organisasinya, PT Telkom Diva IV Jateng dan DIY mempunyai 

nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan oleh pendiri maupun pimpinan perusahaan 

dalam menjalankan kinerja organisasi. Seorang pemimpin organisasi dalam menghadapi 

suatu permasalahan organisasi tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai atau keyakinan 

organisasi. Perilaku yang diharapkan oleh organisasi adalah kerja keras, kedisiplinan dan 

profesional kerja dimana bekerja sesuai dengan job desk nya masing-masing. Tujuan yang 

ingin dicapai organisasi antara lain produk tanpa cacat, kecepatan dan ketepatan, serta 

efisiensi biaya. Dari kedua hal tersebut menciptakan norma organisasi berupa norma 

kesopanan dan kerja sama antar anggota organisasi. 

 Ada sejumlah budaya yang mengalami pergeseran sebelum dan setelah 

transformasi. Meski tidak ada perubahan nama, terdapat sejumlah penyempurnaan yang 

dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan budaya tersebut. Sebut saja budaya 

Patriot 135 yang menjadi ciri khas di Telkom Diva IV. Budaya yang dikenal juga dengan 

nama The Telkom Way (TTW) 135 tersebut mengalami perubahan dalam format 

penyelenggaraan. 

 Selain itu, kegiatan hanya dilaksanakan selama 30 menit dan berdiri, serta tidak ada 

yel-yel yang menjadi penyemangat bagi karyawan. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan 

setelah transformasi. Ada pergeseran yang cukup lebar menuju ke arah yang dianggap 

lebih ideal dan bisa memenuhi berbagai aspek komunikasi antara pimpinan dengan 

bawahan. Pelaksanaan TTW 135 yang semula hanya 30 menit, diubah menjadi lebih dari 

itu, bahkan bisa sampai dua jam, tergantung hal yang dibahas. Dampaknya, durasi TTW 

135 menjadi lebih lama dan banyak persoalan yang dibahas untuk dicari solusinya. 

 Kegiatan yang dipimpin GM dan diikuti semua karyawan, termasuk 

mahasiswa/siswa yang sedang praktik lapangan, dan mitra Telkom itu juga semakin seru 

dengan adanya teriakan yel-yel oleh semua karyawan. “Access broadband….access 

excellent…access untuk semua…Telkom Telkom Telkom…Go…!!!” Demikian teriakan 

yang menjadi penyemangat bagi para karyawan di setiap gelaran TTW 135 sehingga 

membuat mereka lebih kompak dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas. 
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Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal menanggapi suatu permasalahan sebaiknya perusahaan mengadakan suatu 

rapat atau musyawarah dimana anggotanya adalah pimpinan perusahaan, staf 

perusahaan, dan perwakilan dari karyawan perusahaan. Meskipun pemimpin 

berwenang mengambil sebuah keputusan strategis, masukan dari bawahan atau pihak 

terkait lain tetaplah menjadi bagian penting dari suatu proses pengambilan keputusan 

penting yang akan digunakan perusahaan. 

2. Meningkatkan komitmen kepada organisasi dimana karyawan tidak hanya bekerja 

sebagai pekerja melainkan karyawan bekerja untuk perusahaannya sendiri. Dengan 

demikian akan tercipta komitmen kerja yang lebih baik karena karyawan merasa 

memiliki perusahaan tersebut. 

3. Penciptaan kepastian dan mengurangi ketidakpastian terhadap tujuan perusahaan 

dimana para karyawan mempunyai pedoman yang memberikan kepastian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. 

4. Pentingnya efisiensi waktu, antara lain dengan memaksimalkan pertemuan. Rapat tidak 

perlu sering digelar, yang terpenting justru memaksimalkan pertemuan yang ada untuk 

menghasilkan banyak keputusan. Dengan demikian waktu tidak habis hanya untuk 

pertemuan, melainkan karyawan bisa bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya dan perusahaan. 

5. Karena belum semua karyawan paham dengan filosofi yang terkandung dalam logo 

dan tagline baru Telkom, maka penting dilakukan sosialisasi mendalam dan terencana 

pada mereka, terutama pada karyawan baru. Ini penting dilakukan karena menyangkut 

modal awal bagi setiap karyawan untuk bekerja. Dengan mengetahui dan memahami 

secara menyeluruh filosofi yang terkandung dalam logo dan tagline baru, karyawan 

menjadi tahu apa tujuan dari perusahaan dan apa yang harus dilakukan. 

6. Penilaian terhadap kinerja karyawan dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun. 

Penilaian terhadap bawahan dilakukan oleh pemimpin yang ada di atasnya langsung, 

begitu seterusnya sampai di posisi top leader.  

7. Tradisi-tradisi yang sudah ada dan masih baik untuk diterapkan sebaiknya dijaga dan 

dilestarikan. Karena tradisi tersebut bisa menjadi sebuah budaya yang baik sehingga 

memiliki andil dalam memacu karyawan untuk bekerja lebih baik dan profesional 

sesuai kapasitas dan bidangnya. 
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8. Rasa hormat kepada rekan kerja yang lebih tua hendaklah tetap dijaga agar 

keharmonisan tetap terpelihara di lingkungan perusahaan khususnya Telkom Diva IV. 
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keberlajutan program tersebut dilakukan mahasiswa setelah mereka lulus. Melalui observasi dan wawancara 

dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa cenderung untuk memproduksi barang dalam melaksanakan program 

PKM-K maupun PMW. Disamping itu, sebagian besar mahasiswa tetap melanjutkan usahanya setelah 

mereka lulus. Dengan kata lain, PKM-K maupun PMW mampu menumbuhkan spirit kewirausahaan serta 

mampu memberdayakan ekonomi mahasiswa.  

 

Kata Kunci : PKM-K, PMW, Pemberdayaan ekonomi. 

 

Abstarct 
The vision of Tidar University as a state university is becoming research-based university in 

developing science, technology, arts and entrepreurship. Therefore, it needs to develop entrepreneurship 

spirit of the students in order to develop their competence and empower the economy of the students. This 

descriptive qualitative study aims to describe the models of PKM-K (Student Creativity Program-

entrepreneurship program) and PMW (Entrepreneur Student Program) in empowering the economy of the 

students. Besides, it describes the follow up of the program after graduation. Through observation and 

interview, it can be concluded that the students tend to produce goods in PKM-K or PMW activities. In 

addition to that, they still continue their business after their graduation. In other words, it can be said that 

PKM-K and PMW are able to emerge the entrepreneur spirit and  empower the economy of the students.  

 

Key words : PKM-K, PMW, empowering the economy. 

 

Pendahuluan  

Latar Belakang  

Universitas Tidar merupakan merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota 

Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo 

Provinsi Jawa Tengah. Perguruan tinggi negeri ini memiliki visi  sebagai universitas 

berbasis riset dalam mengembangkan ipteks dan kewirausahaan. 

Sejalan dengan ini, tujuan Universitas Tidar menghasilkan lulusan yang berkualitas 

dan berwawasan kewirausahaan serta peka terhadap perkembangan ipteks. Dengan 

demikian, sangatlah perlu untuk mengembangkan spirit/semangat entrepreneurship 

(kewirausahaan) untuk meningkatkan kompetensi lulusan mahasiswa di lingkungan 

mailto:farikahfaradisa@gmail.com
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Universitas Tidar disamping untuk memberdayakan ekonomi mahasiswa.  Salah satu 

alasannya adalah, kemandirian seorang mahasiswa sangat diperlukan dalam rangka 

menghadapi era persaingan yang demikian ketat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan memberikan pembekalan 

pada mahasiswanya berupa jiwa entrepreneurship. Kegiatan kewirausahaan ini dalam 

rangka untuk meningkatkan spirit/jiwa kewirausahaan, yang dilakukan melalui berbagai 

kegiatan diantaranya melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan PMW 

(Program Mahasiswa Wirausaha). 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti untuk 

meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional 

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. PKM dikembangkan 

untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi 

berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka 

mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan serta berjiwa 

mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, 

keahlian, sikap, tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan 

kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni (Pedoman 

PKM 2015).  

Salah satu jenis PKM yang dilaksankan adalah PKM-K (Program Kreativita 

Mahasiswa bidang Kewirausahaan) merupakan program pengembangan ketrampilan 

mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang 

dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal 

dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha 

dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya. Disamping 

PKM-K, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) juga merupakan program yang 

mendorong kelembagaan atau unit kewirausahaan di perguruan tinggi agar dapat 

mendukung pengembangan program program kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. 
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Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Bagaimana model Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan (PKM-

K) dan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) pada Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris  Universitas Tidar dalam upaya memberdayakan ekonomi 

mahasiswa? 

b. Bagaimana keberlanjutan  PKM-K dan PMW mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tidar? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. untuk mendeskripsikan bagaimana model Program Kreativitas Mahasiswa   

bidang Kewirausahaan (PKM-K) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris  

Universitas Tidar dalam upaya memberdayakan ekonomi mahasiswa.  

b. Untuk pemaparkan keberlanjutan PKM dan PMW mahasiswa Program Studi    

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tidar 

 

Landasan Teori 

Kewirausahaan 

Sebagaimana dinyatakan oleh Thomas dalam Yohnson (2003), peranan universitas 

dalam memotivasi para sarjananya menjadi young  entrepreneurs merupakan bagian dari 

salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Ada delapan faktor pendorong 

pertumbuhan kewirausahaan antara lain sebagai berikut.  

a. Wirausahawan sebagai pahlawan  

b. Pendidikan kewirausahaan 

c. Faktor ekonomi dan kependudukan 

d. Pergeseran ke ekonomi jasa 

e. Kemajuan teknologi 

f. Gaya hidup bebas 

g. E-commerce dan The World Wide Web 

h. Peluang Internasional 
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Lebih lanjut dipaparkan  oleh Kemendiknas (2010) bahwa pendidikan 

entrepreneurship di tingkat dasar atau sekolah bertujuan membentuk manusia secara utuh 

(holistic) yaitu selain insan yang memiliki pemahaman dan keterampilan sebagai seorang 

wirausaha. Pelaksanaan pendidikan entrepreneurship tidak harus mandiri atau otonom 

dengan membuat kurikulum baru, tetapi pendidikan entrepreneurship dapat diintegrasikan 

dalam kurikulum yang sudah ada, praktistnya pada pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 

Pendapat-pendapat di atas  didukung oleh hasil penelitian Sumardiningsih, dkk 

(2012) yang menyatakan bahwa model pengintegrasian pendidikan karakter dan 

kewirausahaan dalam pembelajaran diwujudkan dalam perangkat pengintegrasian berupa 

silabus dan RPP yang di dalamnya  terintegrasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai 

kewirausahaan. Lebih lanjut dikatakan  implementasi pengintegrasian ini mampu 

meningkatkan sikap dan minat terhadap wirausaha. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji  t  (t-

test) antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang menunjukkan adanya 

perbedaan signifikan (dengan harga t:5,35) untuk sikap dan 2,549 untuk minat wirausaha, 

masing-masing dengan sig 0,000 dan 0,012).  

Selaras dengan pendapat tersebut di atas, hasil penelitian Suranto (2012) 

menyebutkan bahwa model competency based training dalam  matakuliah dalam 

matakuliah kewirausahaan mampu meningkatkan kemampuan keterampilan wirausaha 

calon lulusan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Besarnya pengaruh model competency based 

training terhadap pembentukan mental usaha sebesar 0.886 atau 88.6%.  

Di samping itu, Sivarajak dan Achchuthan (2013) menyebutkan bahwa motivasi 

berwirausaha merupakan suatu kunci penting untuk meningkatkan kemauan berwirausaha 

diantara para mahasiswa di era global. Para peneliti ataupun ilmuan dapat menggunakan 

model ini untuk memotivasi para mahasiswa untuk kemauan berwirausaha.  Sebagaimana 

dikatakan Delors (1996),  di era global ini pendidikan dilaksanakan dengan bersandar pada 

empat pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan  

learning to live together. Dalam learning to know peserta didik belajar pengetahuan yang 

penting sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Dalam learning to do peserta didik 

mengembangkan keterampilan dengan memadukan pengetahuan yang dikuasai dengan 

latihan (law of practice), sehingga terbentuk suatu keterampilan yang memungkinkan 

peserta didik memecahkan masalah dan tantangan kehidupan. Dalam learning to be, 
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peserta didik belajar menjadi individu yang utuh, memahami arti hidup dan tahu apa yang 

terbaik dan sebaiknya dilakukan, agar dapat hidup dengan baik. Dalam learning to live 

together, peserta didik dapat memahami arti hidup dengan orang lain, dengan jalan saling 

menghormati, saling menghargai, serta memahami tentang adanya saling ketergantungan 

(interdependency). Dengan demikian, melalui keempat pilar pendidikan ini diharapkan 

peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh, yang menyadari segala hak dan 

kewajiban, serta menguasai ilmu dan teknologi untuk bekal hidupnya. Berdasarkan 

permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa  perguruan tinggi memiliki peranan yang 

sangat penting dalam memotivasi sarjananya menjadi wirausahawan. 

  

Program Kreativitas Mahasiswa-Bidang Kewirausahaan (PKM-K) 

PKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (semula Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Ditjen Dikti), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Ristek 

Dikti untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak 

dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau 

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Salah satu 

bidang PKM adalah PKM-K atau Program Kreativitas Mahasiswa dalam bidang 

kewirausahaan. 

Program Kreativitas Mahasiswa-Bidang Kewirausahaan (PKM-K) merupakan 

program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada 

profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya 

merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi 

pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun 

mitra lainnya (Pedoman PKM, 2015). 

 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

Berdasarkan pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Dirjen Belmawa 

2015, PMW sebagai bagian dari strategi  pendidikan kewirausahaan  di Perguruan Tinggi, 

dimaksudkan untuk  memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha 

dan  memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas  yang 
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diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan magang,  penyusunan rencana 

bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan  serta  keberlanjutan  usaha. Program ini 

diharapkan mampu mendukung visi misi  pemerintah dalam mewujudkan kemandirian 

bangsa melalui penciptaan  lapangan kerja dan pemberdayaan. 

PMW bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan  sikap 

atau jiwa wirausaha (entrepreneurship) berbasis Ipteks kepada para mahasiswa agar dapat 

mengubah pola pikir (mindset) dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan 

pekerjaan (job creator) serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses 

menghadapi persaingan global. Program ini juga bertujuan mendorong kelembagaan atau 

unit kewirausahaan di perguruan tinggi agardapat mendukung pengembangan program 

program kewirausahaan. Sebagai hasil akhir, diharapkan terjadinya penurunan angka 

pengangguran lulusan pendidikan tinggi 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif  

yaitu yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali 

secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi 

dan hipotesis. Sebagaimana dikatakan Sukamdinata (2005), penelitian kualitatif juga 

merupakan penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa pada dasarnya 

menyatakan keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak mengubah dalam 

bentuk simbol-simbol atau bilangan. Metode penelitian utama yang digunakan adalah 

metode kualitatif, akan tetapi untuk melengkapi analisis akan ditampilkan dan diperkuat 

pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Fokus dan ruang lingkup penelitian ini 

adalah implementasi program PKM dan PMW guna memberdayakan ekonomi mahasiswa. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang 

terlibat dalam kegiatan PKM dan PMW mulai tahun 2011 sampai 2015. 

Adapun teknik pengumpulan data yang indeep interview dan survey. Tekink 

wawancara yang mendalam dilakukan terhadap sabjek terkait program PKM maupun 

PMW yang diikuti. Survey digunakan untuk mengobservasi subjek dan lokasi kegiatan 

PKM maupun PMW. Untuk menganalisis data, penulis menerapkan teori Miles dan 

Huberman ( 1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini 

juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik Triangulasi. 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

498 

 

Triangulasi teknik digunakan untuk mengecek keabsahan data. Peneliti menggunakan 

observasi partisipan, wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama.    

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan observasi dan wawancara diperoleh data-data sebagai berikut:  

Model PKM-K dan PMW 

 Pelaksanaan PKM-K dan PMW Universitas Tidar dikoordinir di bawah wakil 

rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Secara rinci SOP atau prosedur pelaksanaan 

kegiatan PKM-K adalah sebagai berikut.  

a. Pengumuman penerimaan proposal PKM (PKM-K) oleh Dikti dikoordinir oleh 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

b. Wakil rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni memberikan informasi ke 

Fakultas untuk ditindak lanjuti 

c. Pihak Fakultas memberikan informasi ke pihak jurusan 

d. Pihak Jurusan memberikan informasi kepada mahasiswa 

e. Pihak Jurusan memberikan pembekalan PKM kepada mahasiswa 

f. Mahasiswa membuat proposal dengan bimbingan dosen di lingkungan jurusan 

g. Pengumpulan proposal dari jurusan ke tingkat universitas 

h. Pengunggahan dan pengumpulan proposal ke Dikti dikoordinit di tingkat 

universitas melalui wakil rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 

(SOP PKM Universitas Tidar, 2016). 

Berdasarkan data di lapangan yang kami inventarisasi, model-model PKM-K dan 

PMW yang dijalankan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 1. Model PKM-K dan PMW Mahasiswa PBI Universitas Tidar 

No Tahun Judul Jenis Ketua 

1 2011 Merasindo, Bimbel Cooperative 

Berbasais Web” 

Jasa Iga Merapia 2000 

Sindricia 

2 2012  “Usaha Budidaya asam bekisar 

untuk melestarikan satwa asli 

Indonesia” 

Peternakan Shohibul Puji 

Aryanto 

3 2013 Budidaya Belut dengan 

pemanfatan Limbah Pasar 

Peternakan Sekar Anis 

4 2014 Om-Om: Official Meals of 

Magelang” tahun 2014 

Makanan Yusuf Maskuri 

5 2014 Sayap Mawar Sakara: Sayap 

Mawar Sambal Aneka Rasa, 

Inovasi Makanan Bergizi 

Makanan Rizki Nur R 

6 2014 Bung Lampah: Nabung dan Olah 

Sampah” tahun 

Asesoris Nurul Amalina 

7 2014 Kaos Budur sebagai Icon Kota 

Magelang: sebagai Upaya 

Pemberdayaan ekonomi 

Mahasiswa 

Pakaian Shobiin 

8 2014 om om: Official Merchandise of 

Magelang 

Asesoris Yusuf Maskuri 

9 2104 Juji‟s Craft: Lampu Penerang 

keuntungannya semakin terang 

Asesoris Muji Sholihin 

10 2015 “ scrispy‟s Arab” Makanan Zamroni 

11 2015 Usul Perencanaan Usaha 

Mahasiswa Smart Solution, 

Bimbel dengan Metode 

EFUMEME 

Jasa 

(Bimbel) 

Ika Retno 

12 2015 Pengembangan Khimar „nature‟ 

sebagai usaha inovatif dan syar‟i 

Pakaian Vivanti 

13 2015 Perintisan Usaha Daebak Tofu 

Kreasi Tahu Goreng Crispy di 

daerah Borobudur 

Makanan  Nurul Amalina 

14 2015 Bimbel Ceria Jasa 

(Bimbel) 

Arizka Nurul H 

Berdasarkan data-data di atas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar mahasiswa 

memproduksi barang dan hanya sebagian kecil yang memproduksi jasa. Hnaya 3 dari 14 

bidang PKM-K atau PMW yang memproduksi jasa. Artinya hanya 21.43% dari mahasiswa 

pelaku usaha yang memilki kecenderungan memprakarsai PKM-K atau PMW dalam 

bidang jasa. Dengan kata lain 78.57% pelaku kegiatan cenderung untuk memproduksi 

barang sebagai bahan untuk kegiatan PKM-K maupun PMW.  
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 Adapun jenis jasa yang diproduksi mahasiswa cenderung sesuai bidang keilmuan 

yakni seputar bimbingan belajar (kursus). Adapun barang-barang yang diprodusi pelaku 

PKM-K maupun PMW cenderung bervariasi. Diantara barang yang dihasilkan antara lain 

bidang peternakan (18,18%), makanan (36,36%), asesoris (27,27%) dan pakaian (18,19%). 

Dari data di atas, dapat kita simpulkan bahawa makanan lebih menjadi pilihan pelaku 

PKM-K dan PMW dari pada bidang yang lain (peternakan, asesoris maupun pakaian).  

 

Keberlanjutan PKM-K dan PMW 

 Berdasarkan data-data yang didapatkan dari observasi dan wawancara terhadap 

pelaku program PKM-K dan PMW mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa  Inggris 

Universitas Tidar, sebagian besar bahkan hampir seluruh program PKM-K maupun PMW 

tetap berjalan walau mereka sudah tidak mendapatkan dana dari Pemerintah maupun 

Universitas bahkan tetap berlangsung walaupun mereka sudah lulus (sarjana). Secara 

sikilas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Model PKM-K dan PMW Mahasiswa PBI Universitas Tidar 

No Tahun Judul Keberlangsungan 

1 2011 Merasindo, Bimbel Cooperative 

Berbasais Web” 

Ybs sudah lulus dan usahanya 

masih berlangsung dan semakin 

pesat bahkan  merekrut alumni 

sebagai tenaga pengajar 

2 2012  “Usaha Budidaya asam bekisar 

untuk melestarikan satwa asli 

Indonesia” 

Ybs sudah lulus dan usahanya 

masih berlangsung dengan jumlah 

onzet yang lebih besar. Pemasaran 

Jawa-Madura 

3 2013 Budidaya Belut dengan 

pemanfatan Limbah Pasar 

Ybs sudah lulus dan berhenti untuk 

kuliah S2 

4 2014 Om-Om: Official Meals of 

Magelang” tahun 2014 

Ybs belum lulus dan cuti kuliah 

karena bekerja di Dinas Kehutanan 

5 2014 Sayap Mawar Sakara: Sayap 

Mawar Sambal Aneka Rasa, 

Inovasi Makanan Bergizi 

Ybs sudah lulus dan usaha tetap 

berlangsung.   

6 2014 Bung Lampah: Nabung dan Olah 

Sampah” sebagai Model 

Pemberdayaan Masyarakat 

Mungkid 

Ybs belum lulus dan usahanya 

dilanjutkan masyarakat sekitar 

Mungkid. 

7 2014 Kaos Budur sebagai Icon Kota 

Magelang: sebagai Upaya 

Pemberdayaan ekonomi 

Mahasiswa 

Ybs sudah lulus dan usaha tetap 

berlangsung dengan modifikasi 

yang lebih luas dan bervariasi 

8 2014 om om: Official Merchandise of Ybs belum lulus dan cuti kuliah 
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Magelang karena bekerja di Dinas Kehutanan 

9 2104 Juji‟s Craft: Lampu Penerang 

keuntungannya semakin terang 

Ybs sudah lulus dan usaha tetap 

berjalan dengan pemasaran yang 

lebih luas dan variasi yang lebih 

banyak 

10 2015 “ scrispy‟s Arab” Ybs belum lulus dan usaha sudah 

berhenti 

11 2015 Usul Perencanaan Usaha 

Mahasiswa Smart Solution, 

Bimbel dengan Metode 

EFUMEME 

Ybs belum lulus dan usaha tetap 

berjalan dengan jumlah siswa 

semakin banyak 

12 2015 Pengembangan Khimar „nature‟ 

sebagai usaha inovatif dan syar‟i 

Ybs sudah lulus dan usaha tetap 

berjalan dengan pemasaran yang 

lebih luas dan variasi yang lebih 

banyak 

13 2015 Perintisan Usaha Daebak Tofu 

Kreasi Tahu Goreng Crispy di 

daerah Borobudur 

Ybs belum lulus dan usaha sudah 

berhenti 

14 2015 Bimbel Ceria Ybs belum lulus dan usaha tetap 

berjalan dengan jumlah siswa 

semakin banyak 

  

Berdasarkan data-data tersebut di atas, hanya ada 5 darin 14 PKM-K atau PMW 

yang berhenti atau kegiatan usaha tidak berlanjut. Artinya hanya 35.7% dari program yang 

berhenti atau tidak berlanjut. Jadi sebagian besar atau 64.3% dari Program tetap berjalan 

atau berlajut walaupun mahasiswa selaku pelaku usaha sudah lulus. Selain itu, jumlah 

omzet maupun pemasarannya semakin meluas.  

 Berdasarkan data-data tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa program 

kreativitas mahasiswa bidang kewirausaan (PKM-K) maupun program  mahasiswa 

wirausaha (PMW) merupakan program yang mampu menumbuhkan spirit atau jiwa 

wirausaha mahasiswa. Dengan kata lian program-program ini mampu meningkatkan 

ataupun memberdayakan ekonomi mahasiswa. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data-data tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa program 

kreativitas mahasiswa bidang kewirausaan (PKM-K) maupun program  mahasiswa 

Wirausaha (PMW) merupakan program yang mampu menumbuhkan spirit atau jiwa 

wirausaha mahasiswa. Dengan kata lian program-program ini mampu meningkatkan 

ataupun memberdayakan ekonomi mahasiswa. Di samping itu, program ini mampu 
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menumbuhkan spirit atau jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa. Hal ini terbukti dari 

keberlanjutan mahasiswa untuk berwirausaha walaupun mereka sudah lulus.  
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ABSTRAK 

Program IbK di Universitas Tidar dimulai pada tahun 2015. Pada tahun pertama tersebut telah berhasil 

membina mahasiswa wirausaha sebanyak 15 orang. Pada tahun kedua (2016) ini direkrut 22 orang tenant dan 

diharapkan minimal 5 orang wirausaha baru. Untuk menghasilkan sejumlah wirausaha baru, dicoba diterapkan 

pendekatan konsultasi pribadi dan basis wirausaha keluarga. Tujuan metode ini adalah agar program IbK bisa 

berhasil dengan baik. Karena peluang penyelesaian masalah terbuka lebar. Konsultasi pribadi yang dijalankan 

dengan cara tatap muka atau dengan media telepon/SMS bertujuan mengeliminasi permasalahan sedini mungkin 

sementara basis wirausaha keluarga bertujuan agar tanggung jawab pengembangan usaha tenant pada akhirnya 

berada di pundak keluarga. Ada beberapa langkah dalam metode tersebut tetapi yang jelas perlu ada kesungguhan 

dalam pelaksanannya. 

Kata kunci : program IbK di Untidar, personal consultation and family-based entrepreneurapproach, tenant 

 
ABSTRACT 

The IbK (Ipteks for Entrepreneurship) program in Tidar University was started in 2015. In the first year, there 

were 15 students as entrepreneurs. For the second year in 2016, it is recruited 22 students as tenants and hopefully, 

there will be 5 students as new entrepreneurs. to achieve this target, it was implemented private consultationand 

family-based entrepreneurapproach model. The purpose of this model is to make this program run smoothly since 

through this model, every problem can be easily solved. The personal consultation can be done directly (face to face) 

or by phone/SMS in order to eliminate the problems that emerged. The family-based entrepreneur  model aims to 

develop the entrepreneurship responsibilities of the tenants in which the family becomes the basis of entrepreneur 

spirit. To make it successful,  there are some steps that must be done. One of the most important steps is the the 

capability of the tenants. 

Keywords: Untidar IbK Program, Personal consultation, Family-based entrepreneur   approach, tenant.  

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2014 Tim Pengabdian pada Masyarakat menyusun proposal skeme IbK di 

Universitas Tidar dan mengajukan ke Dirjen Dikti Kemristek Teknologi dan Perguruan Tinggi. 

Pelaksanaan program IbK adalah tiga tahun dimulai tahun 2015 dan direncanakan hingga tahun 

2017. Kegiatan IbK berupa pemagangan, pelatihanbantuan teknis sederhana dan bimbingan 

bersama baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan program IbK adalah membantu 

mengembangkan program kewirausahaan nasional dipergunakan agar tercipta wirausaha-

wirausaha muda yang baru dan terdidik. Luaran dari program IbK ada 3 (tiga) macam yaitu 

pertama harus ada 5 (lima) wirausaha baru yang dimunculkan, dua makalah yang diseminarkan 

dan diplublikasikan secara internasional dan ketiga berkisar tentang pembelajaran kewirausahaan. 

Pelaksanaan program pada tahun pertama (2015) berhasil membina dan mengembangkan 15 
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(lima belas) mahasiswa wirausaha meskipun dari mereka sudah mulai merintis usaha sejak awal 

sebelum program IbK diluncurkan. 

Pada tahun kedua (2016) ini dimulai penerapan pendekatan baru dan ditujukan pada 

mahasiswa wirausaha pemula. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan konsultasi pribadi 

(personal consultation) dan wirausaha berbasis keluarga (family-based entrepreneur approach). 

Pendekatan ini dicoba diterapkan agar keberhasilan program IbK tahun 2016 bisa berhasil dengan 

optimal. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami sampaikan rumusan masalah adalah 

bagaimana implementasi personal consultation dan family-based approach dalam membangun 

minat wirausaha mahasiswa peserta IbK Universitas Tidar? 

Tujuan Penelitian 

 Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan implementasi personal consultation dan family-based approach dalam 

membangun minat wirausaha mahasiswa peserta IbK Universitas Tidar. 

 

TINJAUN PUSTAKA 

1. Personal Consultation Approach 

Layanan konsultasi pribadi memungkinkan konsulti (orang yang berkonsultasi) 

memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani 

masalah.Sebagaimana dikatakan oleh Prayitno dalamAtmaka(2012) layanan konsultasi adalah 

layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan (konsulti) yang memungkinkan konsulti 

memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani 

masalah pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam 

format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan konsulti. Konsultasi dapat juga 

dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti- konsulti itu 

menghendakinya.  

2. Family- Based Entrepreneur Approach 

MC Clulland (1966) dalam Supiyoadi (2007:12) mengatakan secara spesifik bahwa 

terdapat faktor khusus dalam pembentukan sifat seorang wirausaha. Faktor tersebut adalah 

nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga kepada seorang anak di mana dorongan untuk maju 

dan berprestasi tanpa tekanan yang berlebihan dapat membentuk sifat wirausahanya. Hal ini 

menjelaskan bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat besar bagi pembentukan sifat 
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wirausaha seseorang. Family-based entrepreneur approach adalah pendekatan pembimbingan 

wirausaha pada keluarga. Artinya seorang mahasiswa wirausaha mau tidak mau harus 

mendasarkan usaha itu kepada dukungan keluarga. Tanpa dukungan keluarga usaha yang 

dirintis akan sulit berkembang. Usaha betapapun kecilnya memerlukan biaya, tenaga dan 

pikiran. Apabila mahasiswa tidak bisa membagi waktu jelas studinya akan terganggung. Dan 

menjadi pertanyaan besar ke mana larinya uang yang diminta yang mesti melebihi dari 

jumlah biasanya karena untuk modal usaha. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahdeskriptif penelitian kualitatif 

(qualitative research), yaitu suatu penelitian yangditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa,aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secaraindividual maupun kelompok. Sebagaimana dikatakan Sukamdinata (2005), penelitian 

kualitatif juga merupakanpenelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa pada 

dasarnyamenyatakan keadaan sebenarnya atau sebagaimana adanya dengan tidakmengubah 

dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.Fokus dan ruang lingkup penelitian ini 

adalahimplementasi personal consultation dan family-based approach dalam membangun minat 

wirausaha mahasiswa peserta IbK Universitas Tidar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan IbK di Universitas Tidar ini dicoba mengadopsi model tersebut dan 

menamai dengan Personal Consultation Approach. Personal consultation approach ini muncul 

ketika beberapa tenant (mahasiswa peserta program IbK) mengalami kesulitan memulai usaha 

dari jenis usaha yang dipilih. Mereka telah memilih jenis usaha dan bahkan telah magang tetapi 

usaha yang dipilih tidak sesuai dengan kehendak semula. Pada tenant jenis ini diperlukan 

bimbingan khusus dan bersifat pribadi. Bimbingan khusus terletak pada sifat dan seringnya 

konsultasi guna menemukan minat yang sebenarnya cocok dengan kondisi dan kehendak yang 

sebenarnya. Berikut tenant yang memerlukan perhatian khusus : 

1. Ch. A, usaha semula yang direncanakan soto 

2. B.N, usaha semula minuman cincaw 

3. I.R, usaha semula dodol jambu 

4. Z.K, usaha semula hiasan dari batang korek api 

5. R.A, usaha semula hiasan dari pelepah pisang 
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Setelah ditelusuri secara pribadi maka diketahui bahwa Tenant dengan usaha soto tidak 

jadi dilakukan karena secara teknis mengalami kesulitan dalam memasak dan memasarkan karena 

keterbatasan waktu dan tenaga. Secara pribadi belum menguasai cara memasak soto yang benar. 

Demikian juga dia merasa kebingungan manakala banyak pembeli atau apabla semua tidak habis 

terjual. Dari beberapa kali konsultasi secara pribadi diketahui potensi di Purworejo salah satunya 

usaha peternakan bebek dan cukup banyak menghasilkan telur. Akhirnya diputuskan usaha yang 

dilakukan adalah usaha telur asin dan sekarang bisa berkembang dengan baik. 

Terhadap tenant dengan usaha yang berupa minuman cincau sekarang memilih usaha 

kacang telur, kacang bawang dan lain-lain sekarang mulai berjalan. Usaha dodol jambu merah 

sekarang kopi dan juga mulai berjalan. 

Langkah personal contultation approach dimulai dari pertama identifikasi masalah yang 

dihadapi tenant. Di sini masalah yang dihadapi tenant dicoba diurai mulai dari ketersediaan bahan 

mentah, proses produksi dan pemasaran hingga masalah ketersediaan waktu, dukungan keluarga 

dan pola pikir tenant yang sesungguhnya. Langkah kedua adalah alternatif pemecahan masalah. 

Ini meliputi pengajuan berbagai alternatif pemecahan masalah. Langkah ketiga pengambilan 

keputusan dan langkah keempat tindakan memulai usaha. Tidak semua langkah-langkah di atas 

berhasil. Tenant dengan usaha pigura dari pelepah daun pisang setelah beralih ke penjualan bibit 

buah-buahan dan tanaman hias belum berjalan seperti yang diharapkan. 

Proses kegiatan wirausaha pada dasarnya sangat sederhana, tetapi memang wirausaha 

membutuhkan semangat, kegiatan dan perhitungan yang matang dalam setiap langkah kegiatan. 

Yuyus Suryana dan Kartib Bayu (2010:55) menunjukkan ciri-ciri karakter yang harus dimiliki 

seorang wirausaha secara garis besar adalah : 

1. Memiliki motivasi untuk berprestasi 

2. Berorientasi ke masa depan 

3. Tanggap dan kreatif dalam menghadapi perubahan 

4. Memiliki jaringan usaha 

5. Memiliki jiwa kepemimpinan 

Perubahan pola pikir merupakan orientasi dari pendekatan konsultasi pribadi ini, terutama 

perubahan ke arah orientasi masa depan (usaha) seperti dikemukakan di atas. Pentingnya 

perubahan mindset ini dikemukakan juga oleh Mc Grath dan Mac Milan (2000) dalam Supriyoadi 

(2007:12) dengan mengemukakan tiga keunggulan yaitu pertama kesuksesan wirausaha 

disebabkan oleh orientasi pada tindakan (action oriented) yang berada dalam kerangka berfikir 

wirausaha di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun berada pada situasi 
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yang tidak menentu. Kedua konsep ini mudah diterapkan sehingga mampu menumbuhkan 

kepercayaan diri. Ketiga konsep ini dimaksudkan untuk tumbuh bersama diawali dari yang 

sederhana seiring peningkatan petualangan seseorang. 

6. Suherman (2008:37) menyatakan bahwa dalam pembelajaran kewirausahaan dapat berjalan 

dengan pola umum sebagai berikut : 

a. Porsi pembelajaran 30% teori, 40% praktek dan 40% implementasi 

b. Teori dilakukan di kelas dengan 16 kali pertemuan 

c. Praktikum yang 40% dilakukan di dalam atau di luar kelas tetapi masih di dalam 

lingkungan lembaga pendidikan yang bersangkutan 

d. Implementasi yang porsinya 40% dilakukan di luar lembaga pendidikan di tengah 

masyarakat luas 

e. Konsultasi bagi peserta didik terutama bagi yang bermasalah 

7. Pada dasarnya setiap usaha menghadapi banyak masalah apalagi bagi wirausaha pemula atau 

wirausaha pendatang baru. Mulai dari lokasi usaha, jenis usaha yang ternyata tidak cocok 

setelah dicoba, pemasaran, permodalan dan waktu melakukan usaha serta aspek internal dari 

diri mahasiswa sendiri. Baik aspek internal maupun eksternal diri mahasiswa selaku 

wirausaha basru apabila timbul masalah perlu penanganan khusus dan hati-hati dengan 

orientasi pada penumbuhan semangat dan kepercayaan diri. 

Kebanyakan mahasiswa tidak berani melakukan wirausaha karena ketidakpercayaan diri 

yang besar. Takut gagal, takut rugi ataupun produknya yang dihasilkan tidak laku. Banyak 

mahasiswa yang memulai program usaha dengan ikut program IbK ini tidak ingin diketahui oleh 

orang tuanya dengan alasan malu kalau gagal. Mereka takut kepada orang tua karena dikira akan 

mengganggu kuliah. Keadaan ini jelas akan sangat mengganggu keberhasilan bisnis yang 

dirintisnya. Bisnis yang dirintis apabila disembunyikan selain mengganggu konsentrasi juga tidak 

akan leluasa melakukan dan akan berakibat kegagalan. Untuk meminimalkan perilaku bisnis 

yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari keluarga ini maka diperlukan metode kunjungan 

ke keluarga mahasiswa (tenant) guna memberikan pengertian dan pemahaman pada keluarga 

tenant tentang keterlibatan tenant pada program IbK. 

Kunjungan lapangan ke tempat tenant tidak hanya melihat kesiapan tenant di dalam 

memulai usaha tetapi yang lebih penting dan utama adalah tanggapan, dukungan dan motivasi 

keluarga (orang tua) terhadap usaha yang akan dilakukan oleh anaknya. Harapan terakhir dari 

proses pendekatan wirausaha melalui keluarga ini adalah bahwa bisnis yang dirintis oleh 

mahasiswa ini menjadi bisnis keluarga yang kuat, maju dan berkembang. Zimmerer (2008:31) 
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menulis bahwa bisnis keluarga merupakan bagian integral dari perekonomian. Dari 25 juta bisnis 

di Amerika Serikat, 90% diantaranya dimiliki dan dikelola oleh keluarga. 

Seperti dikutip oleh Zimmerer dari seorang penulis yang menyatakan bahwa “Bila 

segalanya berjalan lancar, tidak ada yang lebih sukses dari bisnis keluarga ini. Akarnya sangat 

kuat, melekat dalam nilai keluarga”. Jelas bahwa pendekatan ini ditujukan untuk meletakkan 

bisnis yang dirintis mahasiswa menjadi bisnis keluarga. 

Keluarga mahasiswa wirausaha yang telah dikunjungi dan membahas usaha / bisnis yang 

dirintis oleh mahasiswa adalah : 

No. Jenis Usaha Alamat 

1 Online shop (baju, kerudung, dll) Gembongan, Payaman, Secang, Magelang 

2 Kerajinan rajut tas Candiretno, Secang, Magelang 

3 Kopi Teneng Teneng, Wonoboyo, Temanggung 

4 Kerajinan sabut kelapa Bener, Purworejo 

5 Kembang gula, ampyang Banyubiru, Dukun, Magelang 

6 Kerajinan Kristik Purworejo 

7 Kerajinan bunga dari manik-manik Purworejo 

8 Sembako dan budidaya ikan patin Tempurejo, Bandongan, Magelang 

9 Topi, kaus kaki, syal, tas Bulu, Temanggung 

10 Popcorn Dudan, Magelang Tengah, Magelang 

   

Dari contoh 10 orang mahasiswa yang memulai wirausaha tidak satupun berasal dari 

keluarga wirausaha. Kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan petani, karyawan swasta dan 

PNS. Dengan kondisi yang demikian ini jelas bahwa untuk maju ke arah bisnis keluarga tidak 

hanya merubah pola pikir (mindset) mahasiswa tetapi juga pola pikir (mindset) keluarganya. 

Langkah-langkah family-based entrepreneur approach ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi profil keluarga tenant dari lembar isian proposal 

2. Kunjungan 

3. Tanya jawab 

4. Alternatif pemilihan dan pengembangan usaha 

5. Pengambilan keputusan bersama 

Identifikasi masalah selain dari lembar isian proposal juga diambil dari hasil 

wawancara/konsultasi pribadi pada seleksi proposal. Pada wawancara lanjutan pada saat 

penyerahan bantuan teknis juga digali dukungan keluarga terhadap bisnis tenant ini. Akan tetapi 

tanpa ada tartap muka langsung dengan keluarga tenant memang sulit memperoleh data yang 

sebenarnya. 

Kunjungan tidak cukup hanya 2 – 3 kali tetapi bisa beberapa kali. Tujuannya tidak lain 

adalah memantabkan dukungan dan landasan bisnis yang telah dirintis tenant. Program IbK di 
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Universitas Tidar dianggap berhasil tidaknya hanya ada 5 mahasiswa baru tiap tahunnya tetapi 

setidaknya 5 wirausaha baru tersebut adalah wirausaha keluarga sehingga mempunyai landasan 

yang kokoh untuk pengembangan selanjutnya. 

 Program IbK untuk tahun 2016 ini dimulai sejak bulan Maret dalam bentuk seleksi awal 

proposal. Setelah melalui tahap wawancara pada Mei 2016 dilakukan penanda tanganan pakta 

integritas dan magang. Bulan Juni awal dilakukan uji coba dalam bentuk bazar Romadhon dan 

pada awal Juli 2016 mengikuti kegiatan pasar murah di Alun-alun Kota Magelang. 

Pada tahap awal seleksi proposal wawancara eksklusif dengan calon tenant terus 

dilakukan dan dilakukan secara pribadi. Pada bulan Agustus 2016 dilakukan expo di kampus 

selama 2 hari. Tanggapan dari warga kampus cukup menggembirakan baik dilihat dari 

pengunjung maupun dari hasil penjualan produk. 

Rencana ke depan expo akan dilakukan pada tiap bulan yakni akhir bulan September, 

Oktober dan Nopember 2016. Intensitas kunjungan ke keluarga tenant menjelang expo 

ditingkatkan guna memotivasi tenant dan keluarganya. Pada bulan-bulan akhir menjelang 

selesainya program kunjungan ke keluarga tenant diletakkan pada pengalihan tanggung jawab 

pengembangan tenant selanjutnya pada keluarga tenant. Tujuannya adalah bahwa pengembangan 

bisnis tenant akan terus berkesinambungan. 

Capaian program IbK 2016 di Universitas Tidar hingga bulan Agustus 2016 adalah 

sebagai berikut : 

No. Jenis Usaha Lokasi Produksi/bulan/hari 

1 Soto Semarang Kampus Universitas Tidar 50 – 75 mangkok 

2 Pop Corn Dudan, Kota Magelang 1000 – 1500 cup 

3 Telur Asin Purworejo 500 – 1000 butir 

4 Kembang gula / ampyang Dukun, Magelag 500 – 750 bungkus 

5 Topi dan Kaos Kaki Bulu, Temanggung 100 – 250 buah 

6 Hiasan bunga manik-manik Purworejo 10 – 15 buah 

7 Kerajinan kristik Purworejo 10 – 15 buah 

8 Kopi  Wonoboyo, Temanggung 25 – 50 bungkus 

9 Kerajinan rajut Secang, Magelang 5 – 10 buah 

10 Keripik pisang Secang, Magelang 5 – 10 bungkus 

11 Aneka kripik Secang, Magelang 25 – 50 bungkus 

12 Kerajinan sabut kelapa Purworejo 10 – 25 buah 

13 Sembako (beras/telur) Bandongan 50 – 100 kg 

14 Alat pencuci piring Temanggung 50 – 100 biji 

15 Bibit buah-buahan Salaman 25 – 50 batang 

16 Kaos sablon Kulon progo 25 – 50 buah 

17 Kaos sablon Kota Magelang 25 – 50 buah 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

510 

 

No. Jenis Usaha Lokasi Produksi/bulan/hari 

18 
Kacang telur, kacang 

bawang 
Kabupaten Magelang 10 – 25 bungkus 

19 Brownies Kabupaten Magelang 50 – 100 loyang 

20 Jilbab online Kota Magelang 50 – 150 potong 

21 Baju online  Secang, Magelang 10 – 25 potong 

22 Hiasan dari stik Salaman, Magelang  

 

Volume produksi para tenant IbK Universitas Tidar Tahun 2016 selama 3 bulan  memang 

relatif masih kecil. Diharapkan dengan model Personal consultationdan family-based 

entrepreneur  approach hasil yang dicapai pada akhir program akan semakin meningkat. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan IbK untuk mahasiswa 

Universitas Tidar dilaksanakan dengan model Personal consultation dan family-based 

entrepreneur  approach. Model ini dilaksanakan dengan identifikasi masalah yang dihadapi 

tenant. Langkah kedua adalah alternatif pemecahan masalah. I. Langkah ketiga pengambilan 

keputusan dan langkah keempat tindakan memulai usaha. 
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Abstrak  

 

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), telah membawa konsekuensi bagi semua 

pelaku usaha di Indonesisa, tanpa terkecuali adalah UMKM.Tingkat persaingan yang tinggi 

menuntut UMKM harus melakukan pembenahan agar dapat terus bertahan.Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan meningkatakan kualitas informasi akuntasi sebagai dasar dalam 

perencanaan bisnis. Langkah ini merupakan langkah tepat,mengingat kualitas informasi akuntansi 

menjadi kunci bagi UMKM dalam meningkatkan performa perusahaan sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan Ekonomi Asean. 

 

Kata Kunci: MEA, UMKM, Informasi Akuntansi, Daya Saing. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belalang 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi 

regional yang telah dicanangkan sejak awal pada tahun 2015. Tujuan utama dari  

MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, 

dimana arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil serta aliran modal yang 

bebas (Arifin, 2018).MEA akan menjadi peluang bagi setiap Negara Asean 

termasuk Indonesia untuk berkembang karena berbagai hambatan dalam 

perdagangan yang selama ini menjadi kendalaakan jauh berkurang atau bahkan 

hilang sama sekali. Karena jika mengacu pada tujuan dasar dari dideklarasikan 

MEA tersebut mengharuskan setiap Negara yang menjadi anggota MEA 

mengambil berbagai kebijakan seperti penghapusan tarif dan faktor-faktor lain 

secara progresif, pemberlakuan sertifikasi dan standardisasi atas produk dan jasa, 

sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen.  

Melalui MEA Setiap negara akanbersaing ketat untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya. Indonesia saat ini menempati urutan ke 17 dunia. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat signifikan ternyata tidak lepas dari 

peran dari usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menopang pertumbuhan 

ekspor dan impor Indonesia. Peran UMKM yang begitu besar dan signifikan harus 

terus dijaga dan dikembangkan agar bisa tetap bersaing pada era persaingan global 

saat ini. Pasar bebas ASEAN yang akan efektif diberlakukan pada tahun 2015 
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merupakan titik rawan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Berbagai 

kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan 

kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-

negara ASEAN.  

Sementara itu  jika mencermati kesiapan Negara-negara di Asean dalam 

menghadapi MEA berdasarkan penilaian sekretariat ASEAN untuk tahap ke 3 

(2012-2013) dimana  Thailand adalah (84,6 %), Malaysia dan Laos (84,3 %), 

Singapura (84 %), Kamboja (82 %), dan Indonesia (81,3 %). Sementara ini 

Penilaian Global Competitiveness Report 2012-2013 tentang daya saing global 

(dari 144 negara) menunjukkan Singapura berada di urutan ke 2, Malaysia ke 25, 

Brunei 28, Thailand ke 38, dan Indonesia ke 50. Sedangka jika melihat Data indeks 

kinerja logistik dari Bank Dunia 2012 (dari 155 negara) menunjukkan, Singapura 

ada di peringkat 1, Malaysia ke 29, Thailand (38), Filipina ke 52, Vietnam ke 53, 

dan Indonesia ke 59. 4. Kesiapan Indonesia jika di ukur dari produktivitas tenaga 

kerjanya (23 negara di Asia), Indonesia hanya menempati peringka ke 

15.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa hanya 12 persen dari 

seluruh angkatan kerja Indonesia yang memiliki standar lulusan perguruan tinggi. 

Namun demikian berbagai persoalan masih dijumpai dalam usaha 

pengembangan UMKM di Indoneisa antara lain rendahnya produktivitas (Sri 

Susilo, 2005; Anonim, 2004). Hal tersebut berkaitan dengan: (i) rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia, dan (ii) rendahnya kompetensi kewirausahaan. Rendahnya 

daya saing dan kinerja UMKM antara lain disebabkan karena: (i) terbatasnya akses 

permodalan2, (ii) terbatasnya akses pasar, dan (iii) terbatas akses informasi 

sumberdaya dan teknologi(Sri Susilo, 2007b). 

Jika berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dewasa ini dan dihubungkan 

dengan penggunaan informasi akuntansi sebagai dasar penerancanaan usaha pada 

UMKM, maka akan didapati fakta bahwa penggunaan informasi akuntansi masih 

menjadi barang yang langka di kalangan UMKM. Informasi akuntansi sangat 

diperlukan oleh manajemen dalam mengambil keputusan perusahaan.Ditengah 

berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dewasa ini bagaimana setrategi 

meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing dengan berbagai pelaku 

pasar dari Negara-neraga Asean dan juga Asia.Penelitian ini bermaksud mengkaji 
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kualitas informasi akuntansi jika dikaitkan dengan meningkatkan daya saing 

UMKM dalam menghadapi persaingan bebas Asen tahun 2015. 

 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum bermaksud untuk memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai strategi yang dalam meningkatakan daya saing UMKM, 

melalui peningkatan kualitas informasi akuntansi dalam perencanaan bisnis 

perusahaan,  seiring diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asena 

(MEA) tahun 2105. 

 

3. Metode 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskripsi 

melalui telaah atau analisis dari fenomena aktual yang sedang terjadi dengan 

mendasarkannya pada pengkajian literatur. 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Daya Saing UMKM Dalam Pasar Bebas Asean  

Dalam rangka menghadapi Pasar Bebas Asean 2015, masih banyak peluang  

UMKM untuk meraih pangsa pasar dan peluang investasi. Guna memanfaatkan 

peluang tersebut, maka tantangan yang terbesar bagi UMKM di Indonesia 

menghadapi Pasar Bebas Asean adalah bagaimana mampu menentukan strategi 

yang tepat guna memenangkan persaingan.Daya saing UMKM, tidak terlepas dari 

konsep daya saing global suatu negara. Menurut World Economic Forum (WEF), 

peringkat daya saing global Indonesia tahun 2008 – 2009 adalah 55 dari 134 negara 

yang disurvei. Survei peringkat daya saing global ini dilakukan setiap tahun.Pada 

tahun 2007 – 2008 peringkat Indonesia adalah 54, dengan demikian terjadinya 

penurunan peringkat.Selanjutnya untuk tahun 2010 – 2011 peringkat Indonesia 

mengalami kenaikan menjadi 44, setelah periode sebelumnya pada peringkat 54.Di 

tingkat ASEAN, peringkat Indonesia lebih baik dibanding peringkat Vietnam (59), 

Filipina (85), dan Kamboja (109).Namun, Indonesia berada di bawah Singapura 

(3), Malaysia (26), Brunei (28), dan Thailand (38). 

Daya saing dalam pengertian WEF adalah daya saing suatu negara atau 

perekonomian, bukan daya saing produk (Tambunan, 2008c).Dengan demikian 
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pengertian daya saing ini tidak hanya relevan untuk perdagangan internasional 

tetapi juga untuk investasi. Negara dengan indeks daya saing global (global 

competitiveness index, GCI) yang tinggi akan lebih menarik bagi investor asing 

dibandingkan negara dengan GCI yang lebih rendah.Laporan tahun  2008 WEF dan 

laporan Bank Dunia yaitu Doing Business, termasuk sumberinformasi yang 

digunakan oleh calon investor asing mengenai negara-negara tujuan investasi 

mereka. 

Menurut Tambunan (2008a), UMKM  yang berdaya saing tinggi dicirikan 

oleh: (1) kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbuhan volume produksi, 

(2) pangsa pasar domestik dan atau pasar ekspor yang selalu meningkat, (3) untuk 

pasar domestik, tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi juga nasional, dan (4) 

untuk pasar ekspor, tidak hanya melayani di satu negara tetapi juga banyak negara. 

Dalam mengukur daya saing UMKM harus dibedakan antara daya saing dan daya 

saing perusahaan.Daya saing produk terkait erat dengan daya saing perusahaan 

yang menghasilkan produk tersebut. Beberapa indikator yang digunakan untuk 

mengukur daya saing sebuah produk diantaranya adalah: (1) pangsa ekspor per 

tahun (% dari jumlah ekspor), (2) pangsa pasar luar negeri per tahun (%), (3) laju 

pertumbuhan ekspor per tahun  (%), (4) pangsa pasar dalam negeri per tahun (%), 

(5) laju pertumbuhan produksi per tahun (%), (6) nilai atau harga produk, (7) 

diversifikasi pasar domestik, (8) diversifikasi pasar ekspor, dan (9) kepuasan 

konsumen. 

Indikator-indikator tersebutadalah indikator dasar dan selanjutnya daya saing 

produk dapat dihitung dengan berbagai metodeseperti (Tambunan dan Nasution, 

2006): (1) revealed comparative advantage (RCA), (2) domestic resources cost 

(DRC), dan (3) effective rate of protection (ERP). Metode yang lain misalnya 

(Tambunan, 2008a): (1) constant market share (CMS), (2) similarity index, (3) 

complementary index, dan (4) export product dynamics. 

Dewasa ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan produk 

atau komoditas unggulan daerah. Kriteria produk unggulan adalah (Tambunan dan 

Nasution, 2006): (1) menggunakan bahan baku lokal, (2) sesuai dengan potensi dan 

kondisi daerah, (3) memiliki pasar yang luas, (4) mampu menyerap tenaga kerja 

yang cukup banyak, (5) merupakan sumber pendapatan masyarakat, (6) volume 

produksi yang cukup besar dan kontinyu, (7) merupakan ciri khas daerah, (8) 
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memiliki daya saing relatif tinggi, dan (9) dapat memacu perkembangan komoditas 

yang lain. Penetapan produk unggulan tentu juga harus didasarkan pada 

keunggulan bersaing produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis di luar 

daerah atau bahkan produk sejenis di pasar internasional. 

Selanjutnya hasil kajian dari Pusat Inovasi MKM APEC melakukan studi 

daya saing global UMKM di 13 negara, termasuk Indonesia (Tambunan, 2008b). 

Di dalam studi ini, tingkat daya saing diukur dengan indeks yang dikembangkan 

berdasarkan sejumlah faktor diantaranya: (1) jenis teknologi, serta (2) metode 

produksi yang diterapkan dan jenis produk yang dibuat. Hasil studi tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia termasuk Negara yang UMKM-nya berdaya saing 

rendah(skor 3,5 dari nilai skor 1,0 – 10,0), sedangkan daya saing UMKM 

Hongkong-China, Amerika Serikat, Taiwan, dan Australia tergolong tinggi. 

Sedangkan peringkat daya saing Negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, 

Malaysia. 

 

2. Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.(Ikatan 

Akuntansi Indonesia, 2009). Untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan 

laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) telah mensahkan SAK ETAP dan standar ini akan berlaku efektif per 1 

Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP ini ke depannya tentu sangat diharapkan 

UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan 

keuangan yang lebih informatif. 

 Menurut SAK ETAP, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, 

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan 

yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan 

lainnya. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. (SAK 

ETAP, 2009). 
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3. Kualitas Informasi Akuntansi Meningkatkan Daya Saing UMKM 

Konsep kualitas informasi didefinisikan oleh para ahli dari berbagai sudut 

pandang.Stair dan Reynolds menjelaskan dimensi kualitas sistem informasi 

akuntansi sebagai flexible, accessible, dan timely (Dian, 2015).Sementara DeLone 

dan McLean menyatakan bahwa kualitas informasi berhubungan dengan 

pengukuran sistem yang sebenarnya dalam menghasilkan ouput. DeLone dan 

McLean menghasilkan model yang dikembangkan dalam mengukur kualitas sistem 

informasi, yaitu Di D&M IS Succes Model. Kualitas sistem informasi 

diperhitungkan dengan menggunakan 6 dimensi, yaitu: System quality, Information 

quality, Use, User satisfaction, Individual impact. Dam Organizational impact. 

Keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat dicapai 

dengan salah satu cara, yaitu meningkatkan kinerja manajerial (Slater F., 1996).  

Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, maka manajemen perlu memiliki 

kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasikan 

permasalahan, dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan 

tepat. Manajemen juga berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup 

(survive) serta mengendalikan perusahaan (going concern).Dalam mencapai tujuan 

tersebut diperlukan suatu sistem informasi yang terarah dan teritegrasi dengan baik. 

Perencanaan sistem informasi  merupakan bagian dari sistem pengendalian 

organisasi perlu mendapatkan perhatian, sehingga bisa diharapkan memberikan 

kontribusi positif didalam mendukung keberhasilan sistem pengendalian organisasi. 

Salah satu fungsi dari sistem informasi adalah menyediakan  informasi penting 

untuk membantu manajer mengendalikan aktivitasnya, serta mengurangi 

ketidakpastian lingkungan, sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan ke 

arah pencapaian tujuan dengan sukses (Anthony et al, 1989; Atkinson et al, 

1995).Informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi merupakan sumberdaya 

bagi organisasi, dimana informasi tersebut dapat mendukung manajemen dalam 

pengambilan keputusan.(Leitch, et al 1992). 

Penggunaan informasi akuntansi yang berkualitas akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja/perfoma perusahaan. Suherman dan Suryani, (2008) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas informasi akuntansi dengan 

kinerja.Bahwa dengan adanya penerapan kualitas informasi akuntansi dapat 

mendukung peningkatan penyusunan strategi yang optimal, dan pengambilan 
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keputusan yang tepat sasaran, yang dapat mewujudkan tujuan organisasi.Informasi 

akuntansi yang efektif harus mengacu kepada standar yang ada yaitu karakteristik 

kualitas informasi akuntansi keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini 

meliputi karakteristik relevan (relevance), keandalan (reliability), dapat 

diperbandingkan  (comparability),  dan dapat dipahami (understandability). 

Romney et al, (2006:14), menyatakan bahwa indikasi dari kualitas informasi 

akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan, dan medorong 

lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Pembuatan keputusan oleh 

manajemen akan menjadi lebih baik apabila semua faktor yang mempengaruhi 

pembuatan keputusan tersebut dipertimbangkan. Apabila semua faktor sudah 

dipertimbangkan, maka manajemen mempunyai risiko yang lebih kecil untuk 

membuat kesalahan dalam pembuatan keputusan.Romney et al, (2006:15), 

menyatakan bahwa dalam dunia modern, kualitas informasi yang kuat akan 

mengarahkan masa depan bisnis. Hal ini karena kualitas informasi yang baik dapat 

membawa kesuksesan, sementara kualitas informasi yang buruk dapat 

menyebabkan kegagalan usaha.Penerapan kualitas informasi akuntansi dapat 

mendukung peningkatan penyusunan strategi yang optimal, dan pengambilan 

keputusan yang tepat sasaran, yang dapat mewujudkan tujuan organisasi. 

Informasi akuntansi akan menentukan kemampuan perusahaan dalam 

mengembangkan usahanya. Sebagaimana penelitian Baas dan Schrooten (2006) 

menyebutkan bahwa perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM 

menggunakan Soft Information & Hard Information.Soft Information menggunakan 

teknik Relationship Lending yakni penyaluran kredit atas dasar kepercayaan dan 

hubungan yang telah terbina baik antara bank dengan pengusaha.Hard information 

diantaranya menggunakan: 1) Financial Statement Lending, yakni dengan 

menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian kredit, 2) Assets Based Lending 

yakni dengan menggunakan informasi terkait aset-aset yang dijadikan jaminan, 3) 

Credit Scoring, penggunaan teknik statistik berupa data-data keuangan dari laporan 

keuangan dan juga creditworthiness dan latar belakang dari pemilik UMKM untuk 

diberikan peringkatperingkat. Baas dan Schrooten berkesimpulan bahwa hampir di 

seluruh dunia UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan. 
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Salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan informasi yang mampu 

diberikan oleh UMKM kepada pihak eksternal. 

 

C. SIMPULAN 

Mengacu pada data yang ada, daya saing sektor UMKM dalam menghadapi 

persaingan bebas masyarakat asean masih dalam kategori rendah.Salah satu upaya 

yang harus dilakukan oleh manajemen UMKM dalam meningkatkan daya saing adalah 

melalui peningkatan kinerja manajemen.  Meningkatkan kualitas informasi 

akuntansiakan mendukung manejemen dalam penyusunan strategi yang optimal, dan 

pengambilan keputusan yang tepat sasaran, sehingga dapat mewujudkan tujuan 

organisasi. Kemampuan manajemen UMKM menggunakan informasi akuntansi yang 

berkualitas dalam pengambilan keputusan bisnis pada akhirnya akan meningkatkan 

daya saing.  
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ABSTRAK 

Potensi pariwisata pada umumnya dimiliki oleh hampir setiap daerah di Indonesia. Dengan adanya potensi 

pariwisata yang dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, permasalahan yang dihadapi apakah benar 

bahwa  pendapatan sektor pariwisata mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pendapatan sektor pariwisata mampu mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan di  Kabupaten dan Kota di wilayah Eks 

Karesidenan  Kedu  karena  di  wilayah  tersebut sektor pariwisata telah dijadikan  salah satu andalan 

pendapatan asli  daerah.  Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan melakukan 

analisis terhadap data sekunder pendapatan sektor pariwisata dan produk domestik regional bruto (PDRB) 

pada Kabupaten – Kabupaten dan Kota di Eks Karisidenan kedu, menggunakan analisis regresi linier 

sederhana, dengan pendapatan sektor pariwisata sebagai variabel x dan produk domestik regional bruto 

sebagai variabel Y. Dengan analisis tersebut, dapat diketahui apakah  terdapat  pengaruh  pendapatan  sektor 

pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di wilayah Eks Karesidenan Kedu. 

Periode penelitian dilakukan selama 10 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2011, dengan 

menggunakan data sekunder yang di ambil dari  BPS (biro  pusat  statistik)  dan DPKD (Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah) masing-masing Kabupaten dan Kota. Dari analisis data diperoleh nilai R
2 

untuk di Kota 

Magelang, Kabupaten Magelang (97,4%), Kabupaten Purworejo (58,6%), Kabupaten Kebumen (43,1%) 

yang berarti ada peran yang bermakna  dari pendapatan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi 

masing-masing Kabupaten dan Kota tersebut,  sedangkan untuk Kabupaten  Temanggung nilai R
2 

(0,8 %) 

dan Kabupaten Wonosobo( 1,1%) tidak menunjukan kebermaknaan peran pendapatan sektor pariwisata 

terhadap pertumbuhan ekonominya. Dengan mengetahui pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap 

pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi salah satu alat ukur untuk menerapkan kebijakan dalam 

hubungannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 

dapat tercapai. 

Kata Kunci: pendapatan  sektor pariwisata, pertumbuhan ekonomi 

 

ABSTRACT 

Tourism potential is generally owned by almost every region in Indonesia. With the potential of tourism 

which serve as a source of local revenue, the problems faced is it true that tourism revenue has an influence 

on the economic growth of the region. The purpose of this study to determine how much revenue the tourism 

sector is able to influence the economic growth of a region. This research was conducted in the District and 

City in the Ex Kedu residency for the tourism sector in the region has become one of the mainstays of local 

revenue. This study used a library research methods with an analysis of secondary data of tourism revenue 

and gross regional domestic product (GDP) in the district - District and the City in Ex Karisidenan kedu, 

using simple linear regression analysis, with tourism revenue as the variables x and products gross regional 

domestic as variable Y. With this analysis, it can be seen whether there is influence of tourism revenue to 

economic growth in the county and the City in the Ex Kedu residency. The period of research conducted over 

10 years that is from 2000 to 2011, using secondary data taken from BPS (central statistical bureau) and 

DPKD (Office of Financial Management) each County and City. Based on data analysis for the R2 value in 

Magelang, Magelang (97.4%), Purworejo (58.6%), Kebumen (43.1%), which means there is a significant role 

of tourism revenue to economic growth each district and the City, while the value of R2 to Temanggung 
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District (0.8%) and Wonosobo (1.1%) did not show significance of the role of tourism revenue to economic 

growth By knowing the influence of tourism revenue to economic growth, is expected to be one measure to 

implement the policy in conjunction with an increase in local revenues so that the desired economic growth 

can be achieved. 

Keywords: tourism revenue, economic growth 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di wilayah Eks. Karesidenan Kedu, yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan 

Kabupaten Kebumen, sektor pariwisata merupakan sumber PAD yang sangat penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. 

Tabel 1. Banyaknya Obyek Wisata di Kabupaten dan Kota di Eks.Karesidenan Kedu 

Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kota Magelang  6 6 6 6 6 6 

Kab. Magelang  8 8 8 8 8 11 

Kab. Temanggung  3 3 3 3 3 3 

Kab. Wonosobo  6 6 7 6 6 6 

Kab. Kebumen  8 8 8 9 9 9 

Kab. Purworejo  7 6 7 5 7 7 

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah 

Indikasi sektor tersebut menjadi sumber PAD, yaitu dengan dibangunnya beberapa 

obyek wisata baru dan dikembangkannya obyek wisata yang telah dimiliki. Adanya 

efekmultiplier yang ditimbulkan oleh kegiatan Pariwisata telah mendorong 

Kabupaten-Kabupaten dan Kota di Eks Karesidenan Kedu menjadikan Sektor 

Pariwisata sebagaian dalan sumber pendapatan asli daerah. Dengan melihat kondisi 

tersebut, perlunya diketahui seberapa besar sektor pariwisata mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Eks. Karisidenan Kedu. Berdasarkanhal tersebut 

penelitian ini dilakukan. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Seberapa besar Pendapatan 

sektor pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi) di Eks. 

Karesidenan Kedu. 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui pertumbuhan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Eks. 

Karesidenan Kedu tahun 2001 –2011 

2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di 

Eks. Karesidenan Kedu tahun 2001–2011 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah.    

Penelitian ini bermanfaat dalam menjelaskan pengaruh variabel – variabel 

penelitian yaitu pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata (x) dan pertumbuhan 

ekonomi (Y) sebagai model untuk mengetahui apakah pendapatan sektor 

pariwisata mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 

bersangkutan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah daerah apabila akan 

mengambil kebijakan dalam mengembangkan sektor-sektor ekonominya sehingga 

dapat menetapkan prioritas pengembangan sektor – sektor ekonominya dengan 

lebih tepat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini disampaikan hipotesis atas variabel – variabel penelitian agar 

diketaui kekuatan hubungan antar variabel yang digunakan. Hipotesis dalam penelitiani ini 

adalah sebagai berikut :  

Terdapat pengaruh yang positif dan bermakna antara pertumbuhan sektor pariwisata 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Se Eks. Karesidenan Kedu. 

Bentuk penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang 

hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk 

mengambil atau menarik kesimpulan secara umum (Marzuki,1995). Sedang metode 

analisis yaitu analisis yang ditujukan untuk menguji suatu hipotesis dan mengadakan 

interpretasi yang lebih mendalam tentang hubungan-hubungan variabel (Nazir,1998). 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten dan Kota di wilayah Eks. 

Karesidenan Kedu Jawa Tengah. Penelitian ini mengunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPPS), Kantor DPPKD (dinas penerimaan dan 

pengelolaan keuangan daerah) sesuai obyek penelitian, dan referensi yang sesuai 
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dengan tujuan penelitian. 

Data yang diperoleh akan dikumpulkan berdasarkan lokasi unitamatan 

kemudian dikelompokan per kabupaten dan kota selama periode waktu penelitian 

(tahun 2001 sampai tahun 2011). Data dari BPS akan dikompilasi dengan data dari 

DPPKD. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Menurut undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

1. Sektor pariwisata 

Pengertian sektor pariwisata berhubungan erat dengan berbagai kegiatan 

kepariwisataan, yang terdiri dari obyek wisata sebagai pusat kegiatan dan kegiatan 

pendukung wisata yaitu berbagai kegiatan usaha yang memfasilitasi kegiatan 

wisatawan. Usaha pariwisata menurut Undangundang no.10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, adalah usaha yang rnenyediakan barang dan atau jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

2. Pendapatan asli daerah (PAD) 

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 

yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang 

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk 

domestik bruto atau produk nasional bruto (PDB/PNB) tanpa memandang apakah 

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pendapatan regional bruto 

adalah besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah 

tersebut atau masyarakat yang berasal dari daerah tersebut namun bekerja di daerah 

lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mengetahui pengaruh pendapatan sektor pariwisata (variabel x) terhadap 
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pertumbuhan ekonomi (variabel y) dengan alat  analisis regresi linier sederhana  dengan 

SPSS 17 . Hasil yangdiperoleh adalah sebagai berikut 

1. Kota Magelang 

Persamaan regresi y = 742156,296 + 0974 x, didukung oleh besarnya t hitung = 

13,614 > t tabel = 1,796 yang berarti menunjukan kebermanakan peran pendapatan 

sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dengan data berupa 

pertumbuhan PDRB Kota Magelang, serta R
2
 = 0.974. berarti bahwa 94,9 % 

pertumbuhan ekonomi Kota Magelang didukung oleh pendapatan sektor pariwisata 

dan selebihnya 5,1% didukung sektor-sektor lainnya. 

2. Kabupaten Magelang 

Persamaan regresi y = 87996,666 + 0,954x, didukung oleh besarnya t hitung 9,543 > t 

tabel 1,796 yang berarti menunjukan kebermaknaan peran pendapatan sektor 

pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Magelang dan didukung pula oleh besarnya R
2
= 

0,910, berarti bahwa 91,0% PDRB Kabupaten Magelang didukung oleh pendapatan 

sektor pariwisata dan selebihnya 9,0% didukung oleh sektor – sektor lainnya. 

3. Kabupaten Temanggung 

Persamaan regresi y = 3681310,072 x 0,088x kemudian didukung oleh t hitung 

0,266<t tabel 1,796 yang berarti bahwa nilai b=0,088 tidak berbeda dengan angka nol 

atau menunjukan ketidak bermaknaan peran pendapatan dari sektor pariwisata 

terhadap pendapatan regional Kabupaten Temanggung dari besarnya R
2
= 0,008 ini 

menunjukan bahwa peran sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung masih sangat 

kecil dibanding dengan sektor-sektor lainnya. 

4. Kabupaten Wonosobo 

Persamaan regresi y= 2.680.795,524 + 0,103 x, kemudian didukung oleh besarnya t 

hitung = 0.312< t tabel= 1,796, yang berarti peran sektor pariwisata di Kabupaten 

Wonosobo belum menunjukan kebermaknaan terhadap PDRB, Hal ini didukung juga 

oleh besarnya R
2
 = 0,011 yang  berarti peran sektor pariwisata baru 1,1 % sedangkan 

98,9% didukung oleh sektor lainnya. 

5. Kabupaten Purworejo 

Persamaan regresi y= 3.681.310,072 + 0,088 x, dan  kemudian didukung oleh 

besarnya t hitung = 13,571 > t tabel = 1,776 yang berarti bahwa peran pendapatan dari 

sektor pariwisata menunjukan kebermaknaan terhadap PDRB. Selanjutnya didukung 

pula oleh besarnya R
2
 = 0,586 yang berarti 58,6% dari PDRB Kabupaten Purworejo 
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didukung oleh pendapatan dari sektor pariwisata dan selebihnya oleh sektor-sektor 

lainnya. 

6. Kabupaten Kebumen   

Persamaan regresi y = 3.628.507,806 x 0,656 x, didukung oleh besarnya t hitung = 

2,610 > t tabel = 1,796 berarti bahwa peran pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten 

Kebumen menunjukan kebermaknaan. Hal ini didukung pula oleh R
2 

= 0,431 yang 

berarti bahwa 43,1 % PDRB Kabupaten Kebumen didukung oleh pendapatan sektor 

pariwisata sedangkan sisanya 56,9% didukung oleh sektor-sektor lainnya. 

  Dari analisa regresi yang telah dilakukan, maka hasil yang diperoleh dapat disajikan 

secara tabel sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Analisa Regresi Kabupaten dan Kota se Eks. Karesidenan Kedu 

No Kabupaten / 

Kota 

Persamaan Nilai t R
2
 Kesimpulan 

1 
Kota 

Magelang 

y = 742.156,296 + 

0974 x 

t hitung = 

13,614 > t tabel 

= 1,796 

R
2
 = 

0.974 

Mendukung 

PDRB 

2 
Kabupaten 

Magelang 

y = 87.996,666 + 

0,954x 

t hitung = 

9,543 

> t tabel = 

1,796 

R
2 

= 

0,910 

Mendukung 

PDRB 

3 
Kabupaten 

Temanggung 

y = 3.681.310,072 x 

0,088x 

t hitung =  

0,266 

<  t tabel 

=1,796 

R
2
= 0,008 

Peran kecil 

terhadap 

PDRB 

4 
Kabupaten 

Wonosobo 

y= 2.680.795,524 + 

0,103x 

t hitung = 

13,571 > t tabel 

= 1,776 

R
2
 = 

0,011 

Belum 

mendukung 

PDRB 

5 
Kabupaten 

Purworejo 

y= 3.681.310,072 + 

0,088x 

t hitung = 

2,610 

> t tabel = 

1,796 

R
2
 = 

0,586 

Mempunyai 

peran 

terhadap 

PDRB 

6 
Kabupaten 

Kebumen 

y= 3.628.507,806 x 

0,656x 

t hitung = 

2,610 

> t tabel = 

1,796 

R
2
= 0,431 

Mempunyai 

peran 

terhadap 

PDRB 

Sumber: Hasil analisa data 

 

KESIMPULAN 

 Kabupaten maupun kota yang telah menjadi daerah tujuan wisata (DTW) adalah 

Kota Magelang (DTW regional), Kabupaten Magelang (DTW nusantara dan 

mancanegera), Kabupaten Wonosobo (DTW nusantara dan mancanegara), Kabupaten 
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Kebumen (DTW regional). Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung belum 

menjadi DTW. 

 Dari lima kabupaten dan satu kota di Eks.Karesidenan Kedu baru tiga kabupaten 

dan satu kota yang menunjukan peran positif dan bermakna dari pendapatan sektor 

pawiwisata terhadap PDRB masing-masing. Terbesar peran tersebut adalah untuk Kota 

Magelang 94,9%,   kedua  Kabupaten Magelang 91 %,  ketiga Kabupaten Kebumen 43,1 

% dan keempat Kabupaten Purworejo 41,4 %.  Sedang untuk Kabupaten Temanggung dan 

Kabuten Wonosobo tidak menunjukan kebermaknaan peran pendapatan sektor pariwisata 

terhadap pertumbuhan ekonomi masing – masing kabupaten. 

 Meskipun pendapatan sektor pariwisata belum memberikan konstribusi terbesar 

pada pendapatan daerah dan menyumbang produk domestik bruto pada umumnya 

pendapatan sektor pariwisata kabupaten – kabupaten maupun kota cenderung naik. Saran 

yang bisa dilakukan adalah : 

1. Untuk meningkatkan konstribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan 

daerah, perlu dilakukan promosi secara terpadu bagi setiap kabupaten maupun kota, 

dan membangun obyek wisata yang ada menjadi lebih baik lagi sehingga bisa 

menjadikan obyek wisata unggulan. 

2. Setiap kabupaten yang belum menjadi DTW (daerah tujuan wisata) perlu melakukan 

pembenahan dan meningkatkan daya tarik obyek wisatanya dengan perbaikan dan 

peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 
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INTISARI 

 

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan 

pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari pajak provinsi. Kendaraan 

bermotor pada Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan, salah satunya pada 

Kabupaten Sleman. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh laju per ekonomian masyarakat yang semakin 

membaik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral, pelayanan fiskus, tingkat 

pendidikan, sosialisasi pajak, dan sensus pajak nasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor pribadi yang terdaftar 

di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sleman pada tahun 2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 104 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metoda survei berupa kuesioner. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

Sedangkan variabel pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pelayanan fiskus, tingkat 

pendidikan, sosialisasi pajak, dan sensus pajak nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Kata kunci:  kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral, pelayanan fiskus, tingkat pendidikan, sosialisasi 

pajak, sensus pajak nasional, dan pajak kendaraan bermotor. 

 

PENDAHULUAN 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor 

eksternal maupun faktor internal (Sundari, 2014). Faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri wajib pajak, dalam penelitian ini faktor eksternal yaitu kualitas 

pelayanan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan sensus pajak nasional. 
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Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak, faktor 

internal dalam penelitian ini meliputi pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, 

kewajiban moral, dan tingkat pendidikan. 

Menurut Hardiningsih (2011) dalam Ummah (2015) pengetahuan perpajakan 

adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pengetahuan wajib pajak juga harus terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri wajib pajak. 

Menurut Nasution (2003: 62) dalam Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) 

kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua 

penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal 

ini diperlukan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Kualitas 

pelayanan yang baik juga diperlukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.  

Menurut Ajzen (2002) dalam Putri dan Jati (2013) kewajiban moral merupakan 

norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Hal ini merupakan 

upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan 

sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan 

yang dibutuhkan seseorang (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu, fiskus harus mampu bersikap 

ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan 

penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan yang berlaku (Ummah, 2015). 

Tingginya tingkat pendidikan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah 

memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang masih 

berlaku (Sari dan Susanti, 2015). Oleh sebab itu, sosialisasi pajak dapat membantu wajib 

pajak yang pemahaman akan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan rendah  untuk memberikan penyuluhan akan pentingnya membayar pajak. 

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan 

pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan demikian 

masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi 

jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Sejalan dengan sosialisasi pajak, dalam 

upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, Ditjen Pajak bekerjasama 

dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program sensus pajak nasional. Sensus 
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pajak nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban 

perpajakan dalam rangka penggalian potensi wajib pajak (Dewinta, 2012). 

Berdasar uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran terkini mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menguji faktor 

potensial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor 

Menurut Hardiningsih (2011) dalam Ummah (2015) pengetahuan perpajakan 

adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun 

non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 

Penelitian Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) serta Sari dan Susanti (2015) 

yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Berdasar hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis: 

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor 

Menurut Nasution (2003: 62) dalam Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) 

kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua 

penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan 

perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011 dalam 

Putri dan Jati, 2013). 
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Penelitian Ummah (2015) dan  Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) 

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis: 

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor 

Menurut Boediono (2006:34) dalam Sari dan Susanti (2015), pelayanan adalah 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan 

yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, 

dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan 

pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, 

kesopanan, dan sikap dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Apabila kualitas 

pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan, maka akan semakin meningkatkan pula 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Putri dan Jati (2013) serta  Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis: 

H3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan 

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Menurut Nugroho dan Sumadi (2006) 

dalam Putri dan Jati (2013) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 

memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi 

sanksi yang diberlakukan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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Ummah (2015) serta  Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) membuktikan 

bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor 

Menurut Ajzen (2002) dalam Putri dan I Ketut (2013) kewajiban moral merupakan 

norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya 

etika dan prinsip hidup. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh 

seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Mustikasari, 2007). 

Semakin baik kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak akan berdampak positif 

pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Penelitian Putri dan Jati  (2013) membuktikan bahwa kewajiban moral berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis: 

H5: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak membantu mengurus 

atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (Jatmiko, 2006 dalam 

Ummah, 2015). Seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam arti memiliki 

keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Fiskus 

harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik (Suyatmin, 2004 

dalam Ummah, 2015). Pelayanan fiskus yang bermutu dalam membantu memenuhi 

kebutuhan pajak akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Jatmiko (2013) melakukan penelitian pada wajib pajak di Kota Semarang 

membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H6: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor 

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih 

mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

yang masih berlaku. Sebaliknya jika tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan 

tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan 

kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan 

yang diterapkan (Sari dan Susanti, 2015). 

Hasil penelitian Sari dan Susanti (2015) yang dilakukan di UPPP Kabupaten 

Seluma membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H7: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor 

Menurut Winerungan (2012) bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan 

penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam 

upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak 

keseluruh wajib pajak. Semakin sering petugas melaksanakan sosialisasi pajak terhadap 

wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. 

Penelitian Novitasari (2015) membuktikan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor di SAMSAT Semarang III. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H8: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 
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Pengaruh sensus pajak nasional terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/ PMK.03/ 2011 sensus pajak 

nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka 

memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan 

penerimaan negara. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak (Dewinta, 2012). Ketika persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan 

sensus pajak nasional positif, maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

melapor diri dan membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) terhadap wajib pajak di Kanwil DJP 

DIY membuktikan bahwa sensus pajak nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H9: Sensus pajak nasioanal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

 

METODA PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor 

pribadi yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sleman pada tahun 2015. 

Berdasarkan data dari Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sleman pada tahun 2015 

jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pribadi sebesar 593.261. Hal ini disebabkan 

Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor 

tertinggi di Provinsi DIY, hal ini sejalan dengan laju perekonomian masyarakat yang 

semakin membaik (KR Jogja, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling berdasar kriteria sebagai berikut:  

a. Wajib pajak kendaraan bermotor pribadi yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT 

Kabupaten Sleman tahun 2015. 

b. Wajib pajak kendaraan bermotor pribadi yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT 

Kabupaten Sleman, yang mewakili 17 kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2015. 

Hal tersebut ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (dalam 

Dewinta, 2012): 
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Sampel di atas peneliti bulatkan menjadi 100 sampel. Kabupaten Sleman memiliki 17 

kecamatan. Berdasar hasil perhitungan dan pertimbangan keterwakilan wajib pajak di 

setiap kecamatan di Kabupaten Sleman, maka setiap kecamatan akan diwakilkan oleh tujuh 

wajib pajak kendaraan motor pribadi. 

 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

a. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 

2010: 148). Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 5 skala Likert dengan 

lima pernyataan yang diadopsi dari Utomo (2011) dalam Thristiyaningsih (2014). 

b. Pengetahuan Wajib Pajak 

Menurut Hardiningsih (2011) dalam Ummah (2015) pengetahuan perpajakan 

adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Variabel 

pengetahuan wajib pajak diukur menggunakan 5 skala Likert dengan lima pernyataan yang 

diadopsi dari Jatmiko (2006) dalam Sundari (2014). 

c. Kesadaran Wajib Pajak 

Menurut Nasution (2003: 62) dalam Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016) 

kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua 

penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Variabel kesadaran Wajib Pajak diukur menggunakan 5 skala Likert dengan enam 

pernyataan yang diadopsi dari Ash-Shiddiq (2011) dalam Sundari (2014).  

d. Kualitas Pelayanan 

Menurut Supadmi (2007) dalam Novitasari (2015) pelayanan yang berkualitas 

harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian 

hukum. Variabel kualitas pelayanan diukur menggunakan 5 skala (2014).  

e. Sanksi Pajak 
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Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Variabel sanksi pajak diukur 

menggunakan 5 skala Likert dengan empat pernyataan yang diadopsi dari Ash-Shiddiq 

(2011) dalam Sundari (2014). 

f. Kewajiban Moral 

Menurut Ajzen (2002) dalam Putri dan Jati (2013) kewajiban moral merupakan 

norma individu yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti misalnya 

etika dan prinsip hidup. Variabel kewajiban moral diukur dengan menggunakan 5 skala 

Likert dengan tiga pernyataan yang diadopsi dari Mustikasari (2007). 

g. Pelayanan Fiskus 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu 

mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (Jatmiko, 2006). 

Variabel pelayanan fiskus diukur menggunakan 5 skala Likert dengan enam pernyataan 

yang diadopsi dari Syahril (2013) dalam Maulana (2014). 

h. Tingkat Pendidikan 

Tingginya tingkat pendidikan akan menyebabkan masyarakat lebih mudah 

memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang masih 

berlaku (Sari dan Susanti, 2015). Variabel tingkat pendidikan diukur menggunakan 5 skala 

Likert dengan tiga pernyataan yang diadopsi dari Sari dan Susanti (2015). 

i. Sosialisasi Pajak 

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan 

pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dengan demikian 

masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi 

jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Variabel sosialisasi pajak diukur 

menggunakan 5 skala Likert dengan lima pernyataan yang diadopsi dari Rohmawati dan 

Kasmini (2012) dalam Maulana (2014). 

j. Sensus Pajak Nasional 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/ PMK.03/ 2011 sensus pajak 

nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka 

memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan 

penerimaan Negara, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Variabel sensus pajak nasional diukur menggunakan 5 skala Likert 

dengan tiga pernyataan yang diadopsi dari Dewinta (2012). 
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Teknik Analisis Data 

  Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

maka persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = α + β1x1+ β2x2+ β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6  + β7x7 + β8x8 + β9x9 + e 

Keterangan: 

Y:  Variabel dependen 

α:  Konstanta 

β1, ..., β9: Koefisien regresi 

X1:  Pengetauhan wajib pajak 

X2:  Kesadaran wajib pajak 

X3:  Kualitas pelayanan 

X4:  Sanksi pajak 

X5:  Kewajiban moral 

X6:  Pelayanan fiskus 

X7:  Tingkat pendidikan 

X8:  Sosialisasi pajak 

X9:  Sensus pajak nasional 

e:  Erorr 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Demografi Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 
Pria 60 60% 

Wanita 44 44% 

Pekerjaan 

PNS 59 59% 

Pegawai Swasta 35 35% 

Petani 2 2% 

Buruh 4 4% 

Pensiunan 4 4% 

Pendidikan 

SD 2 2% 

SMP 3 3% 

SMA 59 59% 

DIPLOMA 11 11% 

S1/S2/S3 33 33% 

Kendaraan Bermotor yang 

Dimiliki 

Sepeda Motor 96 96% 

Mobil 31 31% 

Lainnya 0 0% 

Sumber: Data primer, diolah (2016) 

Kuesioner yang peneliti bagikan sejumlah 121 buah dan kuesioner yang kembali 

sejumlah 121 buah, tetapi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 104 buah. Analisis 
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deskriptif menyajikan karakteristik responden yang berkaitan dengan status wajib pajak 

meliputi jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan kendaraan bermotor yang dimiliki. 

Berdasarkan kuesioner yang dapat diolah ada beberapa karakteristik responden seperti 

yang tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Pengetahuan Wajib Pajak 

104 

12 25 19,52 2,720 

Kesadaran Wajib Pajak 14 30 24,22 3,147 

Kualitas Pelayanan 12 29 21,43 3,216 

Sanksi Pajak 7 20 15,42 2,079 

Kewajiban Moral 7 15 11,38 1,957 

Pelayanan Fiskus 15 29 22,52 3,268 

Tingkat Pendidikan 3 15 8,99 2,041 

Sosialisasi Pajak 12 25 18,13 2,484 

Sensus Pajak Nasional 3 15 11,55 2,038 

Kepatuhan Wajib Pajak `13 25 18,21 2,305 

Sumber: Data primer, diolah (2016) 

Uji Kualitas Data 

Berdasar hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa seluruh item pernyataan memiliki 

nilai pearson correlation > koefisien korelasi (r). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

pernyataan dalam variabel penelitian valid.  

Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70 

(Ghozali, 2013: 47-48). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh pernyataan dalam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabel atau handal.  

Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

No. Variabel Signifikansi Alpha Keputusan 

1. Pengetahuan Wajib Pajak 0,061 0,05 H1 tidak didukung 

2. Kesadaran Wajib Pajak 0,019 0,05 H2 didukung 

3. Kualitas Pelayanan 0,396 0,05 H3 tidak didukung 

4. Sanksi Pajak 0,009 0,05 H4 didukung 

5. Kewajiban Moral 0,258 0,05 H5 tidak didukung 

6. Pelayanan Fiskus 0,082 0,05 H6 tidak didukung 

7. Tingkat Pendidikan 0,708 0,05 H7 tidak didukung 

8. Sosialisasi Pajak 0,422 0,05 H8 tidak didukung 
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9. Sensus Pajak Nasional 0,178 0,05 H9 tidak didukung 

Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 

Adujsted R
2
 = 0,260 

F hitung = 5,014 

Signifikansi = 0,000 

Sumber: Data primer, diolah (2016) 

Pembahasan 

Berdasarkan pengujian regresi berganda yang telah dilakukan, hasil pengujian 

hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,061 yang berarti lebih 

besar dari 0,05. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak 

dipengaruhi oleh pengetahun wajib pajak, karena mayoritas wajib pajak hanya mengetahui 

besarnya pajak yang dibayarkan dengan melihat nominal yang tertera pada surat tanda 

nomor kendaraan (STNK) tanpa mengetahui perhitungannya. 

Hasil pengujian hipotesis ke dua menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,019 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015). 

Hasil pengujian hipotesis ke tiga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,396 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib 

pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, karena wajib pajak belum maksimal 

dalam menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara 

(2016). 

Hasil pengujian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 yang 

berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015). 

Hasil pengujian hipotesis ke lima menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,258 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi 0,005. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2013) dalam penelitiannya 

yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Hasil pengujian hipotesis ke enam menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,082 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ummah (2015). 

Hasil pengujian hipotesis ke tujuh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,708 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Susanti (2015). 

Hasil pengujian hipotesis ke delapan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,422 yang 

berarti lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Winerungan (2013). 

Hasil pengujian hipotesis ke sembilan menunjukkan bahwa sensus pajak nasional 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,178 

yang berarti lebih besar dari 0,05 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewinta (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sensus pajak 

nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Berdasar hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdiri atas pengetahuan wajib pajak,  

kesadaran wajib pajak,  kualitas pelayanan,  sanksi pajak,  kewajiban moral, pelayanan 

fiskus,  tingkat pendidikan,  sosialisasi pajak,  dan sensus pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. 

Apabila dilihat per hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini 

mendukung hipotesis ke dua dan empat yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak  dan  

sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

Saran bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang lain di luar model 

yang diteliti dalam penelitian ini, seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan. 
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2. Teknik pengumpulan data tidak hanya dengan menggunakan kuesioner, sebaiknya 

dilengkapi dengan wawancara langsung dengan responden agar memperoleh hasil 

yang lebih baik. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel yang digunakan 

untuk meningkatkan hasil representasi responden. 
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Lampiran 

Hasil Uji Validitas 
Variabel Item Pearson Correlation Koefisien Korelasi (r) Keterangan 

Pengetahuan Wajib 

Pajak 

A1 0,710 0,1927 Valid 

A2 0,740 0,1927 Valid 

A3 0,856 0,1927 Valid 

A4 0,738 0,1927 Valid 

A5 0,587 0,1927 Valid 

Kesadaran Wajib Pajak 

B1 0,729 0,1927 Valid 

B2 0,803 0,1927 Valid 

B3 0,761 0,1927 Valid 

B4 0,752 0,1927 Valid 

B5 0,743 0,1927 Valid 

B6 0,674 0,1927 Valid 

Kualitas Pelayanan 

C1 0,791 0,1927 Valid 

C2 0,801 0,1927 Valid 

C3 0,662 0,1927 Valid 

C4 0,519 0,1927 Valid 

C5 0,478 0,1927 Valid 

C6 0,697 0,1927 Valid 

Sanksi Pajak 

D1 0,653 0,1927 Valid 

D2 0,708 0,1927 Valid 

D3 0,765 0,1927 Valid 

D4 0,729 0,1927 Valid 

Kewajiban Moral 

E1 0,480 0,1927 Valid 

E2 0,833 0,1927 Valid 

E3 0,808 0,1927 Valid 

Pelayanan Fiskus 

F1 0,734 0,1927 Valid 

F2 0,802 0,1927 Valid 

F3 0,642 0,1927 Valid 

F4 0,754 0,1927 Valid 

F5 0,625 0,1927 Valid 

F6 0,754 0,1927 Valid 

Tingkat Pendidikan 

G1 0,788 0,1927 Valid 

G2 0,699 0,1927 Valid 

G3 0,796 0,1927 Valid 

Sosialisasi Pajak 

H1 0,635 0,1927 Valid 

H2 0,587 0,1927 Valid 

H3 0,586 0,1927 Valid 

H4 0,715 0,1927 Valid 

H5 0,497 0,1927 Valid 

Sensus Pajak Nasional 

I1 0,864 0,1927 Valid 

I2 0,856 0,1927 Valid 

I3 0,741 0,1927 Valid 

Kepatuhan Wajib Pajak 

J1 0,543 0,1927 Valid 

J2 0,612 0,1927 Valid 

J3 0,597 0,1927 Valid 

J4 0,587 0,1927 Valid 

J5 0,577 0,1927 Valid 

Sumber: Data primer, diolah (2016) 
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Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Pengetahuan Wajib Pajak 0,778 Reliabel 

Kesadaran Wajib Pajak 0,786 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,763 Reliabel 

Sanksi Pajak 0,775 Reliabel 

Kewajiban Moral 0,777 Reliabel 

Pelayanan Fiskus 0,781 Reliabel 

Tingkat Pendidikan 0,809 Reliabel 

Sosialisasi Pajak 0,723 Reliabel 

Sensus Pajak Nasional 0,834 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,718 Reliabel 

Sumber: Data primer, diolah (2016) 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

A. UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,89486016 

Most Extreme Differences Absolute ,108 

Positive ,108 

Negative -,063 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,102 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,176 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

B. UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8,164 2,288  3,568 ,001   

pengetahuan -,179 ,095 -,211 -1,895 ,061 ,578 1,730 

kesadaran ,203 ,085 ,277 2,387 ,019 ,533 1,876 

kualitas ,066 ,078 ,092 ,852 ,396 ,611 1,636 

sanksi ,301 ,113 ,272 2,668 ,009 ,693 1,444 

kewajiban -,122 ,107 -,104 -1,138 ,258 ,865 1,156 

pelayanan ,140 ,080 ,198 1,759 ,082 ,566 1,767 

pendidikan ,043 ,113 ,038 ,376 ,708 ,715 1,399 
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sosialisasi -,072 ,090 -,078 -,807 ,422 ,771 1,297 

sensus ,150 ,110 ,132 1,357 ,178 ,757 1,320 

a. Dependent Variable: kepatuhan 

 

 

C. UJI HETEROKEDASTISITAS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,613 ,537  1,141 ,257 

pengetahuan -,030 ,022 -,181 -1,364 ,176 

kesadaran ,010 ,020 ,069 ,500 ,618 

kualitas -,011 ,018 -,077 -,601 ,549 

sanksi ,009 ,027 ,041 ,339 ,735 

kewajiban ,020 ,025 ,084 ,776 ,439 

pelayanan ,023 ,019 ,166 1,239 ,218 

pendidikan ,025 ,027 ,111 ,933 ,353 

sosialisasi -,031 ,021 -,170 -1,486 ,141 

sensus -,009 ,026 -,042 -,366 ,715 

a. Dependent Variable: abs_res3 
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HASIL UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA 

A. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adusted R
2
) 

Model Summary 

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

1 ,570
a
 ,324 ,260 1,983 

a. Predictors: (Constant), sensus, pelayanan, pendidikan, kewajiban, sanksi, sosialisasi, pengetahuan, 

kualitas, kesadaran 

 

B. Hasil Uji Signifikansi-t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,164 2,288  3,568 ,001 

pengetahuan -,179 ,095 -,211 -1,895 ,061 

kesadaran ,203 ,085 ,277 2,387 ,019 

kualitas ,066 ,078 ,092 ,852 ,396 

sanksi ,301 ,113 ,272 2,668 ,009 

kewajiban -,122 ,107 -,104 -1,138 ,258 

pelayanan ,140 ,080 ,198 1,759 ,082 

pendidikan ,043 ,113 ,038 ,376 ,708 

sosialisasi -,072 ,090 -,078 -,807 ,422 

sensus ,150 ,110 ,132 1,357 ,178 

a. Dependent Variable: kepatuhan 

 

C. Hasil Uji Signifikansi-F 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 177,525 9 19,725 5,014 ,000
a
 

Residual 369,821 94 3,934   

Total 547,346 103    

a. Predictors: (Constant), sensus, pelayanan, pendidikan, kewajiban, sanksi, sosialisasi, 

pengetahuan, kualitas, kesadaran 

b. Dependent Variable: kepatuhan 

 
 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

546 
 

 

 



 

1 

PENDAHULUAN 

 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan penting dalam 

perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi 

penting yang secara bersama-sama dengan badan usaha milik negara atau swasta 

dalam melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi 

masyarakat. Fungsi UKM yaitu, sebagai usaha dalam mempersatukan, 

mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha 

rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar 

mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian. UKM berperan 

mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat 

pada umumnya (Yuniarta, 2013). Keberadaan usaha kecil dan menengah tersebut 

harus didukung dan didorong kemampuannya agar tetap berkembang dan hidup 

sehingga dapat memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan 

pekerjaan.  

      Faktanya UKM menghadapi berbagai kendala atau masalah yang 

disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman 

teknologi informasi, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan. 

Pendidikan yang diartikan sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan 

pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal. Pelaku 

usaha sektor kecil hendaknya memahami teknologi informasi agar apa yang telah 

direncanakan dan diprogramkan dapat dijalankan. Dalam menyusun laporan 

keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan 

(Sariningtyas,2012).  

      Sering kali dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM) hasil usaha 

dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan 

sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari 

pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau 

kegiatan usaha yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi- transaksi tersebut. 

Setiap usaha diharapkan memiliki laporan keuangan untuk menganalisis kinerja 

keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja 

dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjuk 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Praktek akuntansi keuangan pada UKM masih 

rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu, antara lain disebabkan 

rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar 



 

2 

Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan tidak adanya peraturan 

yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM (Wahdini dan 

Suhairi: 2006).  

      Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh 

suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan 

yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan suatu perusahaan (Ma’rifatul Auliyah, 2012). Laporan keuangan juga 

dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang 

diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat 

mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap 

keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan 

didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya 

didasarkan pada laba semata. 

       Semakin berkembangnya usaha, menuntut usaha kecil dan menengah 

(UKM) untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk 

meningkatkan pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) akan berhubungan 

dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan 

tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan 

kredit dari usaha kecil dan menengah (UKM).  

       Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) untuk UKM yang dinamakan dengan SAK-ETAP (Standar Akuntansi 

Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 

Januari 2011. Laporan keuangan entitas menurut Standar Akuntansi Keuangan 

meliputi; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. Prasetya (2012) menyebutkan perusahaan kecil 

seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan menggunakan SAK. SAK-

ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan SAK 

dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai ruang lingkup SAK-

ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik (entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, 

dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum).  

      Pada umumnya UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh 

karena itu pengguna SAK ETAP banyak terdiri dari entitas dengan kategori usaha 

kecil dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah (UKM) termasuk dalam 

ETAP karena tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan 
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menerbitkan laporan keuangan tidak untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

jika, bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam 

proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk 

tujuan pernerbitan efek di pasar modal atau bukan entitas yang menguasa aset 

dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (IAI: 2009). 

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran 

kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan 

menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. 

(Belkaoui, 2000). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Standar Akuntansi Keuangan 

Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) telah diterapkan oleh 

pengelola UKM di kecamatan Kotagede Yogyakarta dalam penyusunan laporan 

keuangan? 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

merupakan standar akuntansi yang penggunanya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik, seperti entias mikro, kecil dan menengah (UMKM). SAK 

ini disusun oleh Ikatan Akuntansi Keuangan tahun 2009 dan akan mulai berlaku efektif 

per 1 Januari 2011. Penggunaan SAK ini hanya terbatas pada entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik saja, sementara bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik tetap 

menggunakan SAK yang konvensional. Berikut adalah ciri-ciri dari entitas yang memiliki 

akutabilitas publik (IAI, 2009) SAK ETAP, bab 1 ruang lingkup:  

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses 

pengajuan persyaratan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 

regulator lainnya untuk tujuan penerbitan saham dipasar modal; atau  

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau 

pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. 

Dalam SAK ETAP ini, suatu entitas diwajibkan untuk menyusun laporan 

keuangan yang terdiri dari;  

1. Neraca  

Menyajikan informasi terkait aset, kewajiban dan ekuitas suatu 
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entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode tertentu.  

2. Laporan Laba Rugi  

Menyajikan informasi atas penghasilan dan beban entitas untuk 

suatu periode. SAK ETAP mengatur pos-pos minimal yang harus 

terdapat dalam laporan pendapatan, beban, bagian laba atau rugi dari 

investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Menyajikan laba atau rugi entitas di suatu periode, pos 

pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas 

untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan dividen.  

4. Laporan Arus Kas  

Menyajikan Informasi perubahan historis atas kas dan setara 

kas, yang menunjukan secara terpisah perubahan yang terjadi selama 

satu periode dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat 

laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu, baik yang 

berasal dari dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas.  

Penyajian yang wajar dari laporan keuangan SAK ETAP antara lain 

dijelaskan dalam SAK ETAP (2009) sebagai berikut:  

1. Penyajian Wajar  

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar 

mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan 

kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 

kewajiban, penghasilan dan beban.  

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP  

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP 

harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit 

and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan.  

3. Kelangsungan Usaha  

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas 

yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan 

entitas melanjutkan kelangsungan usaha.  

4. Frekuensi Pelaporan  
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Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan 

(termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.  

5. Penyajian yang Konsisten  

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

antar periode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang 

signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau 

pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik 

sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.  

6. Informasi Komparatif  

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan 

periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP 

(termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas 

laporan keuangan).  

7. Materialitas dan Agregasi  

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan 

keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah 

yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

 

Pengertian UKM 

Sebagaimana yang dimaksud Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilampirkan oleh 

Tambunan (2012) dalam bukunya yang berjudul “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 

Indonesia” usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang. Dalam Undang- Undang 

tersebut pada BAB IV Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai 

berikut:  

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima  puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b) Memiliki hasi penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah).  

Kemudian pengertian usaha menengah dalam Undang- Undang tersebut yang 

terlampir dalam Tambunan (2012) adalah usaha ekonomi produktif yang 
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berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang. Adapun dalam 

Undang- Undang disebutkan bahwa kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:  

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah).  

Penelitian Terdahulu 

Rudiantoro (2010), melakukan penelitian tentang Analisis Kualitas Laporan 

Keuangan, Besaran Kredit, Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa :  

Ukuran Usaha, Jenjang Pendidikan, dan Latar Belakang Pendidikan 

berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya Laporan Keuangan. 

Murniati (2002) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel 

sebenyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan hasil bahwa karakteristik 

pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan 

akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan 

menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada 

perusahaan. 

Muhamad Wahyudi (2009), melakukan penelitian tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan 

menengah (UKM) di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan 

manajer/pemilik, skala usaha, berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada UKM di Yogyakarta. Masa memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan 

akuntansi manajer/pemilik tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada UKM di Yogyakarta. Grece (2003), melakukan penelitian tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM 

di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa masa memimpin, pendidikan 

formal, pelatihan akuntansi, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penyiapan 

dan penggunaan informasi akuntansi. Semua variabel independen kecuali skala usaha 
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berpengaruh secara signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. 

METODOLOGI 

Obyek dalam penelitian ini adalah pelaku UKM yang berada di kecamatan 

Kotagede yang terdaftar pada dinas UMKM kota Yogyakarta dan ditemukan sebanyak 49 

responden yang terdiri dari 46 (usaha golongan kecil) dan 2 (usaha golongan menengah). 

Data berupa jawaban responden diperoleh menggunakan kuesioner. Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan akuntansi pada UKM dan SAK 

ETAP. Penerapan akuntansi pada UKM adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh 

pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengelola keuangan berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang 

telah ditetapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik sehingga akan membantu 

pelaku UKM untuk mengetahuai informasi keuangan dari usaha yang dijalankan.  

 

HASIL 

Hasil penelitian yang dilakukan pada 44 (empat puluh empat) responden 

sebagai pelaku UKM yang bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, dan jasa yang 

berada di Kecamatan Kotagede Yogyakarta menunjukkan hasil sebagai berikut: 

a) Hanya 34% yang memahami akuntansi dasar 

b) 95% responden mengumpulkan bukti transaksi bukan untuk tujuan 

laporan keuangan melainkan digunakan sebagai ukuran mengenai 

harga-harga barang, apakah harga naik atau turun, dan dijadikan 

sebagai ukuran untuk menjual kembali barang dagangan mereka. 

c) 91% responden melakukan pencatatan/ pembukuan 

d) 39% responden membuat jurnal, dari alasan para pelaku UKM, 

mereka menganggap membuat jurnal tidak penting, terlalu rumit dan 

membuang banyak waktu. Hal ini disebabkan enggannya pelaku  

UKM membuat jurnal dikarenakan terbatasnya kemampuan dan latar 

belakang pendidikan diluar ekonomi. 

e) 30% responden melakukan pencatatan buku besar. Sebagian besar 

pelaku UKM tidak melakukan pencatatan dalam bentuk buku besar. 

Hal ini dikarenakan mereka menganggap pencatatan buku besar 

terlalu rumit dan menghabiskan banyak waktu. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaku UKM tidak membuat laporan keuangan berdasarkan 

siklus akuntansi. 

f) 42% responden menunjukkan bahwa pemisahan antara aset pribadi 

dengan aset perusahaan yang dilakukan oleh para pelaku 
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UKM. Berdasarkan jawaban mereka menjelaskan bahwa semua 

adalah milik pribadi. Semua harta perusahaan ataupun rumah adalah 

milik pribadi, tidak ada yang perlu dibedakan. Apabila terjadi 

kekeliruan atau kerugian dalam usaha bisa saja asset pribadi 

digunakan untuk menutup kerugian dan tidak ada perhitungan 

pencatatan bahwa asset pribadi telah digunakan untuk menutup 

kerugian usaha atau telah dilakukan peminjaman aset pribadi. 

g) 23% terdapat bagian atau divisi khusus untuk pencatatan 

akuntansi. Dilihat dari hasil persentase menunjukkan lebih besar para 

pelaku UKM tidak menggunakan divisi khusus untuk pencatatan 

akuntansi, dan untuk hal pencatatan para pelaku UKM dilakukan 

secara pribadi oleh pemilik usaha. 

h) Hasil persentase jawaban dari responden menunjukkan bahwa 66% 

para pelaku UKM sudah melakukan pencatatan laporan keuangan 

sejak awal usaha dibuka. Meskipun hanya sekedar melakukan 

pencatatan kas keluar dan kas masuk, serta hasil penjualan dan 

pembelian dalam kegiatan usaha yang dilakukan setiap harinya. 

i) Hasil persentase jawaban dari responden menunjukkan bahwa 66% 

para pelaku UKM sudah melakukan pencatatan laporan keuangan 

secara rutin, meskipun laporan keuangan yang dibuat sangat 

sederhana hanya meliputi pemasukan dan pengeluaran saja. 

j) Hasil jawaban responden mengenai komponen laporan keuangan 

yang disajikan adalah neraca, menunjukkan persentase sebanyak 

34% para pelaku UKM tidak menggunakan neraca dalam pembuatan 

laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan para pelaku 

UKM dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan 

komponen- komponen laporan keuangan, dan faktor keterbatasan 

pelaku UKM mengenai tata-cara pembuatan laporan keuangan yang 

benar. 

k) Hasil jawaban responden mengenai komponen penyajian laporan 

keuangan dalam bentuk laba/rugi menunjukkan bahwa 93% pelaku 

UKM membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan laba/ rugi, 

hal ini dikarenakan para pelaku UKM ingin mengetahui berapa besar 

keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Bagi mereka laporan laba/ 

rugi sangat penting karena laporan laba rugi dianggap sebagai ukuran 

berapa keuntungan atau kerugian setiap harinya dan untuk 

mengetahui berapa omset dan total keseluruhan hasil 
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penjualan. 

l) Hasil jawaban dari responden mengenai pembuatan laporan 

perubahan modal menunjukkan 59% menunjukkan pelaku UKM 

yang membuat laporan perubahan modal namun hanya selisih sedikit 

antara yang menjawab tidak membuat laporan perubahan modal. Hal 

ini disimpulkan bahwa laporan perubahan modal tidak terlalu 

penting, yang penting usaha mereka dapat terus berjalan dan uang 

usaha bisa berputar kembali dalam perusahaan mereka ( untuk BBB, 

BTKL, BOP dll).  

m) Hasil jawaban dari responden mengenai pembuatan laporan arus kas, 

hasil persentase menunjukkan 14% para pelaku UKM masih belum 

mengetahui prosedur pembuatan laporan keuangan yang benar dan 

sesuai.  

n) Hasil dari jawaban responden persentase menunjukkan 9% 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UKM tidak memahami 

seluruh   komponen   laporan   keuangan   dan   catatan   atas   

laporan 

o) Hasil dari jawaban responden mengenai penggunaan software 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan 30% 

Berdasarkan hasil jawaban para pelaku UKM, sebagian besar tidak 

menggunakan (software) akuntansi dikarenakan mereka 

mengganggap itu terlalu rumit dan sulit, bagi mereka lebih mudah 

dengan cara manual. 

p) Hasil jawaban responden dari pertanyaan Apakah (software) tersebut 

sangat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan 

yang dibuat oleh perusahaan persentasenya adalah 30%  menjawab   

“ya”. 

q) Hasil jawaban responden terkait pembuatan laporan keuangan untuk 

mengajukan kredit ke bank, dari hasil persentase pelaku UKM 27% 

yang menjawab bahwa laporan keuangan dibuat dalam rangka 

mengajukan kredit ke bank.  Dapat dilihat dari hasil persentase 

bahwa sebagian besar pelaku UKM tidak mengajukan kredit ke bank 

dikarenakan khawatir tidak mampu membayar cicilan pembayaran 

atas pinjamannya. Tambahan bunga atas pinjaman yang mereka 

dapatkan dari bank juga menjadi salah  satu alasan para pelaku UKM 

enggan untuk melakukan pinjaman ke bank. Mereka lebih memilih 

cara aman dengan modal uang pribadi, meskipun usaha 
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harus dimulai dari kecil. Apabila usaha bisa berkembang biarlah dari 

hasil setiap keuntungan usaha yang bisa membuat usaha mereka 

semakin berkembang meskipun harus membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar.  

r) Hasil jawaban responden menunjukkan sebesar hanya 18% pelaku 

UKM yang mendapat informasi mengenai ETAP melalui seminar/ 

pelatihan. Dari pelaku UKM yang menjawab pernah mendapat 

informasi mengenai SAK ETAP dikarenakan mereka pernah 

mengenyam pendidikan hingga S1 dan berlatar belakang pendidikan 

akuntansi.  

s) Hasil jawaban responden mengenai sosialisasi tentang SAK ETAP, 

persentase responden sebanyak 14% mendapatkan sosialisasi 

mengenai adanya SAK ETAP.  

t) Hasil jawaban responden mengenai pemahaman dari SAK ETAP, 

persentase responden sebanyak 9% pelaku UKM yang memahami isi 

dari SAK ETAP.  

u) Hasil persentase tersebut diketahui karena faktor pendidikan pelaku 

UKM yang hanya sebagian kecil saja yang mengambil pendidikan 

sampai jenjang perguruan tinggi dan berlatar belakang akuntansi atau 

ekonomi. Hal ini menjadikan sebagian besar pelaku UKM masih 

belum menerapkan laporan keuangan sesuai standar SAK ETAP. 

 

KESIMPULAN 

Kemampuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian 

Indonesia saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga 

keuangan, dan perbankan maupun masyarakat luas lainnya. Namun demikian dalam 

penerapan laporan keuangan masih banyak UKM yang hanya melakukan pencatatan 

sederhana dan seadanya. Dari data lapangan yang didapat hanya 9% dari semua 

responden yang menggunakan standar laporan keuangan yang layak (SAK ETAP). 

Untuk itu sangat diperlukan peran  instansi terkait dalam mendukung tumbuh 

berkembangnya UKM di Indonesia, salah satunya dalam hal pembuatan laporan 

keuangan yang berstandar. 

Namun dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki 

para pelaku UKM, khususnya dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pencatatan 

laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan ini menjadi perhatian utama karena 

laporan keuangan menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

laporan arus kas unit usaha yang bermanfaat bagi pengguna untuk 
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memenuhi kebutuhan informasi tertentu, serta menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen. Jika terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pencatatan laporan 

keuangan di UKM maka institusi yang berkompeten diharapkan ikut berperan untuk 

meningkatkan penerapan standar akuntansi ini. Penerapan akuntansi dilihat dari 

penyajian pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan 

melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar 

UKM hanya membuat laporan laba-rugi secara sederhana, yang hanya berupa 

pendapatan penjualan dan pengeluaran saja sehingga sulit untuk mengetahui berapa 

besar jumlah laba sebenarnya yang diperoleh perusahaan. Sebagian pelaku UKM juga 

tidak memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan, mereka menganggap seluruh 

harta adalah milik pribadi, hal tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mengetahui aset 

atau pendapatan serta laba bersih yang sebenarnya diperoleh. 

Penerapan akuntansi yang dilakukan UKM di Kecamatan Kotagede 

Yogyakarta belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya 

pengetahuan mereka mengenai SAK ETAP, serta tidak adanya sosialisasi ataupun 

pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang 

maksimal sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami 

pelaku UKM. Kualitas laporan keuangan UKM di Indonesia saat ini masih tergolong 

rendah, oleh karena itu menyebabkan sulitnya pelaku UKM mendapatkan dana 

pinjaman usaha dari pihak bank. 
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seseorang yaitu memilih karir dengan tepat yang sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimiliki seseorang tersebut (Rahayu, dkk, 2003). 
 

Banyak perusahaan yang mencari fresh graduate untuk dijadikan bagian dari 

perusahaan dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan. Salah satu bidang kerja 

yang dicari yaitu bidang akuntansi. Karir di bidang akuntansi meliputi akuntan publik, 

akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Bahkan akuntan 

merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaanya dalam lingkungan 

bisnis (Trisnawati, 2013). 
 

Profesi akuntan seharusnya menjadi pilihan karir yang utama dari mahasiswa 

akuntansi karena masih sangat dibutuhkan akuntan-akuntan untuk bekerja. Hal tersebut 

juga merupakan salah satu seseorang memilih jurusan akuntansi. Trisnawati (2013) lebih 

lanjut menyatakan bahwa latar belakang seseorang memilih jurusan akuntansi yaitu 

prospek kerja yang menjanjikan di masa yang akan datang dan peningkatan ekonomi serta 

penghargaan masyarakat. 
 

Berdasarkan data alumni Prodi Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan, tidak semua 

lulusan akuntansi bekerja di bidang akuntansi. Ada sebagian lulusan yang bekerja di 

bidang lain. Dari 213 alumni yang tercatat ada 17 alumni yang bekerja tidak di bidang 

akuntansi dan 13 yang belum bekerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah memang 

belum berminat bekerja di bidang akuntansi atau memang belum adanya peluang kerja di 

bidang akuntansi (Hasil Survai Kelas Kewirausahaan Dasar II Tahun 2014). Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mendorong mahasiswa akuntansi untuk 

berkarir di bidang akuntansi. 
 
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 
 

A. Landasan Teori 
 

1. Teori Persepsi 
 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Oleh karena itu, 

persepsi akan memberikan makna pada informasi indrawi sehingga seseorang dengan 

persepsi yang dimiliki akan memperoleh pengetahuan baru (Rakhmat, 2008:51). 
 

Mulyana (2003:168) menyatakan bahwa persepsi meliputi penginderaan (sensasi) 

melalui alat-alat indera (yakni indera peraba, indera penglihat, indera pencium, indera 

pengecap, dan indera pendengar), atensi serta interpretasi. Penginderaan (sensasi) terkait 
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dengan pesan yang dikirim keotak melalui penglihatan, pendengaran, sentukan, 

penciuman, maupun pengecapan. 
 

Persepsi merupakan hasil pengamatan individu terhadap suatu objek melalui 

pengalaman yang dialaminya melalui alat indera yang kemudiaan ditafsirkan. Setiap orang 

mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (objek) yang 

sama. Perbedaan pandangan ini akan ditindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang 

berbeda pula. Pandangan ini disebut dengan pandangan persepsi. 
 

Persepsi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu obyek yang dipersepsikan, alat indera, 

serta perhatian. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus berasal dari luar individu maupun dalam individu yang bersangkutan yang 

langsung mengenai syaraf yang bekerja sebagai reseptor. Alat indera atau reseptor 

merupakan alat untuk menerima stimulus, serta syaraf sensorik sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek (Walgito, 2004:70). 
 

Persepsi terhadap karir di bidang Akuntansi dapat diartikan sebagai penilaian 

individu yang bersifat pribadi (individual) mengenai usaha-usaha yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan/ketrampilannya yang berguna untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas jabatanya di bidang Akuntansi, sekaligus 

memperluas kesempatan untuk meraih posisi atau bentuk keuntungan lainnya yang lebih 

baik dari yang dimiliki saat ini. 
 

Robbins (1996:213) mengemukakan bahwa adanya perbedaan karakteristik dalam 

diri individu akan menimbulkan perbedaan pula di dalam mempersepsikan karir. Jika 

individu merasa organisasi tempatnya bekerja menyediakan peluang bagi dirinya untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan karirnya maka individu yang bersangkutan akan 

membentuk persepsi yang positif mengenai pengembangan karirnya dalam organisasi 

tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa organisasi tempatnya bekerja kurang 

menyediakan peluang bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan karirnya 

maka individu yang bersangkutan akan membentuk persepsi yang negatif mengenai 

karirnya dalam organisasi tersebut. 
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2. Teori Motivasi 
 

Motivasi merupakan pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar orang tersebut tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu (Purwanto, 2007:71). Hamalik (2001:162-

263) membagi motivasi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik yaitu motivasi yang mencakup di dalam situasi belajar, menemui kebutuhan dan 

tujuan-tujuan murid. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang disebabkan oleh 

faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijasah, tingkatan hadiah, medali 

pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif. 
 

Karir bagi seseorang dianggap lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. 

Seseorang dapat meninggalkan pekerjaanya jika merasa prospek karirnya buruk, 

sebaliknya mereka mungkin akan tetap rela bekerja di pekerjaan yang tidak disukai jika 

mereka merasa mempunyai prospek cerah dalam karirnya. Pilihan karir merupakan 

ungkapan diri seseorang, karena pilihan karir menunjukan motivasi seseorang, ilmu, 

kepribadian, dan seluruh kemampuan yang dimiliki. Wambsganss dan Kennet (1995) 

dalam Iqbal (2011) mengungkapkan bahwa sebagaian besar mahasiswa jurusan akuntansi 

adalah pragmatis dalam memilih jurusan akuntansi karena adanya kesempatan karir yang 

luas di bidang akuntansi. 
 
3. Teori Pemahaman Akuntansi 
 

Melandy dan Aziza (2006) dalam Pasek (2015:19) mendefinisikan pemahaman 

akuntansi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti akuntansi. 

Pemahaman akuntansi dapat diukur dari nilai mata kuliah yang meliputi pengantar 

akuntansi, akuntansi keuangan menengah 1&2, akuntansi keuangan lanjutan 1&2, auditing 
 
1&2, serta teori akuntansi. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang didalamnya 

terdapat unsur-unsur yang menggambarkan akuntansi secara umum. 
 
4. Teori Minat 
 

Slameto (2010:180) mendefinisikan minat sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya. 
 

Syah (2011:152) mengungkapkan bahwa minat dipengaruh oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat, yang berasal 
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dari dirinya sendiri. Faktor internal meliputi pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, 

dan kebutuhan. Faktor eksternal yaitu sesuatu yang membuat siswa berminat yang berasal 

dari luar dirinya sendiri, seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari pengajar, 

tersedianya prasarana dan sarana (fasilitas), serta keadaan lingkungan. 
 
5. Karir di Bidang Akuntansi 
 

Handoko (2000:123) mengungkapkan bahwa karir adalah semua jabatan yang 

ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Sarjana ekonomi lulusan 

akuntansi merupakan salah satu sarjana yang dapat memasuki berbagai bidang pekerjaan 

sesuai dengan keahlian dan kreativitas mereka. Ada beberapa jenis bekerjaan yang 

dilandasi disiplin pengetahuan akuntansi yang sudah dan akan menjadi suatu cabang 

profesi tersendiri seperti auditor internal dan akuntan manajemen. 
 
B. Pengembangan Hipotesis 
 

1. Pengaruh Persepsi terhadap Minat Berkarir di Bidang Akuntansi 
 

Rahayu, dkk (2003) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. Hal ini bearti 

bahwa apabila karir yang dipilih berbeda maka setiap calon akuntan mengharapkan hal 

yang berbeda pula. Dari uraian sebelumnya, maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 
 

H1: Persepsi mempunyai pengaruh terhadap minat berkarir di bidang akuntansi 
 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Minat Berkarir di Bidang Akuntansi 
 

Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu hal 

yang berasal dari luar diri sendiri dan berasal dari dalam diri seseorang. Iqbal (2011) 

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dari motivasi kualitas, motivasi karir, 

dan motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAK. Dari 

uraian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
 

H2: Motivasi mempunyai pengaruh terhadap minat berkarir di bidang akuntansi 
 

3. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Minat Berkarir di Bidang Akuntansi 
 

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan 

mengerti tentang akuntansi. Seseorang yang paham akan akuntansi tentu mempengaruhi 

minat pemilihan karir dalam bekerja di bidang akuntansi. Maka hipotesis ketiga penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 
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H3: Pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

akuntansi. 

 

 

Dari pengembangan hipotesis, maka rerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

 
 

 

Persepsi 
 
 

 
   

Motivasi  Minat berkarir di bidang 
 

akuntansi   

   

 

 

Pemahaman Akuntansi 
 
 
 

Gambar 1. Rerangka Konseptual 

 

Metoda Penelitian 
 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi 

Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2010 sampai dengan 2012 yang sudah menempuh 

mata kuliah akuntansi. Total mahasiswa angkatan 2010 sampai dengan 2012 adalah 219, 

yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2010 berjumlah 14 mahasiswa, angkatan 2011 

berjumlah 47, dan mahasiswa 2012 berjumlah 158 (Sistem Informasi Akademik Prodi 

Akuntansi UAD, Maret 2016). 
 

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode probability sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012:120). Adapun 

teknik penentuan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling 
 
(sampel acak berstrata) dikarenakan populasi yang ada beranekaragam yang terdiri dari 

berbagai strata. 
 

Penentuan jumlah anggota sampel menggunakan tabel krejcie. Penggunaan tabel 

krejcie didasarkan atas kesalahan 5%, jadi sampel yang diperoleh mempunai kepercayaan 

95% terhadap populasi (Krejcie dan Morgan, 1970 dalam Sekaran, 1992:252). Oleh karena 
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itu, sesuai dengan tabel krejcie maka dengan populasi 219 orang dapat diambil sampel 

sebanyak 140 orang, dengan rincian 10 mahasiswa angkatan 2010, 30 mahasiswa angkatan 

2011, dan 100 mahasiswa angkatan 2012. Pengumpulan data diperolh dengan menyebarkan 

atau mengirimkan daftar pertanyaan kuesioner secara langsung kepada para akuntan pendidik. 

Definisi operasional dan skala pengukuran disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1  
Ringkasan Definisi Variabel dan Skala Pengukuran 

 

Variabel  Definisi   Skala pengukuran  Referensi 

Persepsi Tanggapan seseorang Lima  item Muhammadinah, 
 salam memahami apa yang pertanyaan, dengan dkk (2009); 

 ada disekitarnya, termasuk skala likert lima Trisnawati (2013) 

 dalam hal ini adalah      

 lingkungan  beruba objek,      

 orang, atau symbol tertentu      

Motivasi Dorongan  yang  ada pada Lima  item Muhammadinah, 
 diri seseorang  untuk pertanyaan, dengan dkk (2009); 

 melakukan sesuatu hal skala likert lima Trisnawati (2013) 

 yang berasal dari luar dan      

 dalam diri seseorang        

Pemahaman Suatu  kemampuan Nilai  mata kuliah Pasek (2015:88) 
Akuntansi seseorang untuk mengenal pengantar akuntansi,   

 dan mengerti akuntansi akuntansi keuangan   

      menengah 1&2,   

      akuntansi keuangan   

      lanjutan  1&2,   

      auditing 1&2  serta   

      teori akuntansi   

Minat Keinginan  yang  didorong Lima  item Muhammadinah, 
 oleh suatu keinginan pertanyaan, dengan dkk (2009); 

 setelah  melihat, skala likert lima Trisnawati (2013) 

 mengamati,   dan      

 membandingkan,  serta      

 mempertimbangkan        

 dengan kebutuhan  yang      

 diinginkan         

 

Pengujian Hipotesis 
 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Sebelum 

pengujian hipotesis penelitian ini melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, 

serta uji heterokesdasitas. 
 
Analisis Data 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif program studi akuntansi 

Universitas Ahmad Dahlan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner yang disebar berjumlah 140 eksemplar, dan 100% kuesioner kembali, 

sehingga seluruh kuesioner dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Demografi responden 

disajikan pada tabel 2. 
 

Tabel 2 

Demografi Responden 
 

 Angkatan  Jenis Kelamin 

  Laki-Laki  Perempuan 

2010  4  6 

2011  16  14 

2012  46  54 

Sumber: data diolah, 2016 
 

Penngujian validitas dan reliabilitas dilakukan dalam penelitian ini sebelum pengujian 

hipotesis. Sehingga diperoleh pernyataan untuk persepsi berjumlah 5, motivasi berjumlah 5, 

pemahaman 8, dan minat sebanyak 5 pernyataan. Uji asumsi klasik dilakukan sebelum 

pengujian hipotesis. Penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik, sehingga penelitian ini dapat 

melanjutkan dengan pengujian hipotesis. Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel 3 

Tabel 3  
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Koefisien t-hitung Signifikasi Kesimpulan 

 Regresi    

Persepsi 0,323 3,830 0,000 H1 Terdukung 

Motivasi 0,338 4,829 0,000 H2 Terdukung 

Pemahaman Akuntansi 0,299 3,251 0,001 H3 Terdukung 

Konstanta= 0,233     

Adjusted R
2
= 0,479     

F Hitung= 43,519      
Sign=0,000  

Sumber: data diolah dengan SPSS 13, 2016 
 

Nilai adjusted R
2
 yaitu 0,479, hal ini berarti bahwa 47,9% naik turunya berkarir di 

bidang akuntansi ditentukan oleh kombinasi persepsi, motivasi, dan pemahaman, 

sedangkan sisanya 52,11% ditentukan oleh variabel lain. Uji F juga menunjukan bahwa 

secara simultan persepsi, motivasi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap minat 

berkarir di bidang akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi uji F (0,000) < 5%. 
 

Secara parsial, persepsi mempunyai pengaruh terhadap minat berkarir di bidang 

akuntansi (sign 0,000 <5%), motivasi mempunyai pengaruh terhadap minat berkarir di 
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bidang akuntansi (sign 0,000 <5%), serta pemahaman akuntansi juga mempunyai pengaruh 
 

terhadap minat berkarir di bidang akuntansi (sign 0,000 < 5%). Oleh karena itu, dapat 
 

disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 dalam penelitian ini terdukung. 
 

Simpulan 
 

Minat berkarir di bidang akuntansi dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, dan 
 

pemahaman akuntansi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu penelitian tidak 
 

dapat  memberikan  penjelasan  langsung  kepada  responden  selama  pengisian  kuesioner 
 

sehingga menyebakan kurangnya komunikasi dua arah jika terdapat item pernyataan yang 
 

kurang dimengerti, dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
 

sehingga memungkinkan datanya bersifat subyektif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 
 

dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain, objek penelitian, 
 

maupun variabel lain. 
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adalah salah satu penyebab penerimaan pajak tidak maksimal. Kepatuhan wajib pajak adalah 

suatu sikap perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya 

dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

 Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak baik kepada yang telah 

terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum secara terus menerus akan semakin 

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain 

melakukan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan pajak juga perlu 

ditingkatkan. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah termasuk keramahan petugas dan 

kemudahan dalam memberikan informasi perpajakan. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan 

bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

  Penelitian ini menggunakan variabel pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan 

dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak 

sebagai variabel dependen dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderating. 

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Cilacap dikarenakan menurut informasi Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak di wilayah tersebut terhitung masih rendah yaitu sebesar 52% (http://cilacapkab.go.id/ 

v2/?pilih = news&mod = yes&aksi = lihat&id = 3511). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 

4. Apakah modernisasi sistem perpajakan mampu memoderasi pengaruh pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak? 

5. Apakah modernisasi sistem perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan 

perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? 

6. Apakah modernisasi sistem perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? 

http://cilacapkab.go.id/


 

TINJAUAN PUSTAKA  

Menurut Waluyo (2005: 2), salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu 

bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2003: 1), pajak adalah iuran 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  

Setiap wajib pajak seharusnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Menurut Mardiasmo (2003: 25), NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nomor pokok wajib 

pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak kepada wajib pajak 

sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan untuk identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan artikel yang ada, kata “kepatuhan” diartikan sebagai tingkat perhatian dan 

kepedulian seseorang dalam memenuhi suatu kewajiban secara sukarela dan sadar, yang 

didasari oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan yang terkait, manfaat atau 

kegunaan, risiko, serta rasa tanggung jawab (Zainuddin, 2007). Pengertian kepatuhan wajib 

pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan 

perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Kepatuhan 

wajib pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai memasukkan dan melaporkan informasi pada 

waktu yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar 

pajak tepat pada waktunya, dengan tidak ada tindakan pemaksaan (Karsimiati, 2009: 10). 

 

 



Pelayanan Fiskus 

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang). Menurut Panggabean (2002: 31-33) dikutip dalam 

Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada 

wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang 

pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa. Fiskus yang 

bertanggungjawab dan sanggup mendayagunakan sumberdaya manusia sangat dibutuhkan 

guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Pengetahuan Perpajakan 

 Yang dimaksud pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan konsumen, dan 

konsumen dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berinteraksi langsung di KPP Pratama 

Cilacap. Sedangkan produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpajakan Indonesia 

(Zainuddin, 2007). Menurut Nugroho (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan 

perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Demikian sebaiknya. 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh, salah 

satunya dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. 

Kesadaran Wajib Pajak 

 Kesadaran para wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pajak dapat 

diuraikan menjadi beberapa penjelasan. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk 

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak mau 

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat 

merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumberdaya 

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran 

bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan 

membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan 

merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. 



Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Menurut Rahayu (2010) tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa 

administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan 

yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini 

meliputi pengembangan sumber daya manusia, baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas 

pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban 

perpajakannya. Menurut Madewing (2013) adapun tujuan modernisasi perpajakan, yaitu: 

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi. 

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. 

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez (2005) menunjukkan bahwa 

persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum 

meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dalam hal ini terkait dengan kemauan 

membayar pajak. Wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Saryadi dan Listyorini (2012) menyatakan bahwa 

pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka 

peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut : 

H1: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada 

tingkat pengetahuan wajib pajak atas perpajakan. Sehingga apabila seseorang memiliki tingkat 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka akan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar, 

Saryadi dan Listyorini (2012) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan wajib 

pajak memiliki nilai yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas maka 

peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 



Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan 

bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan 

bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005: 36) dalam 

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang 

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa 

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, 

kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Jatmiko 

(2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah 

seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Masih 

dalam Jatmiko (2006), pembuktian secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi 

kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 

(Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013) 

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Berdasar uraian di 

atas peneliti menetukan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur 

organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui 

pembentukan account representative dan complaint center untuk menampung keberatan wajib 

pajak (Rahayu dan Lingga, 2009). Berbagai program telah dibuat oleh Direktorat Dirjen Pajak 

untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada 

seluruh wajib pajak. Misalnya adalah dengan e-faktur, e-filling, e-billing dan lainnya. 

Penelitian ini berusaha untuk menguji adanya pengaruh dari pelayanan yang telah diberikan 

oleh kantor pajak (fiskus) dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan para wajib pajak. Berdasar uraian di atas peneliti menetukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Modernisasi sistem administrasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pelayanan 

fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 



Penelitian ini menguji bahwa pengetahuan pajak  wajib pajak akan semakin meningkat dengan 

adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Berdasar uraian di atas dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut:   

H5: Modernisasi system administrasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan 

perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui kesadaran para wajib pajak dalam menunaikan 

kewajiban pajaknya dengan didukung adanya modernisasi sistem administrasi pajak yang 

baik. Berdasarkan uraian diatas hipotesis sebagai berikut:   

H6: Modernisasi system administrasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Rerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar 

di KPP Pratama Cilacap. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah wajib pajak yang 

masih efektif yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak di Cilacap pada akhir tahun 

2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penduduk asli daerah 

Kabupaten Cilacap, yang terdaftar di KPP  Pratama Cilacap. Waijb pajak yang datang ke KPP 

Pratama Cilacap tersebut akan diminta untuk mengisi kuesioner secara langsung. Data yang 
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Administrasi 

Perpajakan 

KEPATUHAN 
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Pelayanan Fiskus 

Pengetahuan WP 

Kesadaran WP 



digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dengan menggunakan kuesioner. 

Variabel yang digunakan untuk mengukur menggunakan skala likert 1-5. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, 

atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah 

wajib pajak (Jatmiko, 2006). 10 pertanyaan kuesioner yang diambil dalam penelitian 

dilakukan oleh Ismawati (2011). 

2. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak atas peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku dan tata cara perpajakan. Variabel ini diukur dengan 

10 pertanyaan yang diambil dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2011). 

3. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 

memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Arum, 

2012). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan 

wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan 

cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011). 

Variabel ini diukur dengan 10 pertanyaan yang diambil dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Purnamasari (2012). 

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan 

Varibael Dimensi Indikator 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Struktur Organisasi a. Sistem pelayanan 

b. Sebagai pusat analisis dan 

kebijakan 

Businss Process dan 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

a. Pemanfaatan teknologi dan 

komunikasi 

b. Program pemeriksaan 

berbasis resiko 

Penyempurnaan 

Manajemen Sumber 

Daya Manusia 

Kualitas dan kuantitas 

pegawai 

Pelaksanaan good 

governance 

a. Kode etik pegawai 

b. Tingkat kepercayaan wajib 

pajak 

Tabel 1. Indikator Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 



5. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator 

yang diperkenalkan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) yang dikutip dalam 

Jatmiko (2006: 38) yaitu wajib pajak paham dan berusaha memahami undang-undang 

perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang 

benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan 

yang diambil dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2011). 

ANALISIS DATA 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar pada KPP Pratama Cilacap sampai dengan tahun 2014. Jumlah keseluruhan wajib 

pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap adalah sebanyak 130.035 wajib pajak dengan 

terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut. Kuesioner 

yang diberikan kepada responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 200 kuesioner. 

Kuesioner yang kembali sebanyak 170 namun yang dapat diolah hanyalah 148 kuesioner 

Statistik Deskriptif 

 Karakteristik responden berdasarkan umur menunjukkan bahwa mayoritas responden 

berumur 31 – 40 tahun sebanyak 73 responden atau 62%. Sedangkan responden yang berumur 

20 – 30 tahun sebanyak 27 responden dengan prosentase 23% dan yang berumur lebih dari 40 

tahun sebanyak 18 responden dengan responden 15%. Sedangkan karakteristik berdasarkan 

jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berjenis kelamin laki – laki 

sebanyak 74 responden dengan prosentase 63% sedangkan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 44 orang dengan prosentase 37%. 

Hasil Analisis Data 

a) Uji Validitas, hasil pengujian validitas menunjukkan pertanyaan yang ada di dalam setiap 

variabel (pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi 

sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak) dinyatakan valid yang 

ditunjukkan dengan nilai r hitung > r tabel. 

b) Uji realibilitas, menunjukkan bahwa konstruk atau variabel pelayanan fiskus, pengetahuan 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan 

kepatuhan wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha > 0,70 maka dapat dinyatakan 

konstruk atau variabel tersebut reliabel. 



c) Uji Normalitas, menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal dengan nilai 

signifikansi > 0,05.  
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Wajib_Pajak

Modernisasi_

Sistem_Adm_

Perpajakan

Kepatuhan_

Wajib_Pajak

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 

Tabel 2. Uji Normalitas 

d) Uji Multikolinieritas, menunjukkan bahwa besarnya VIF masing-masing variabel < dari 

10 dan tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas. 

Coefficientsa

-5.682 1.327 -4.282 .000

.177 .036 .353 4.962 .000 .734 1.363

.182 .031 .395 5.812 .000 .807 1.239

.111 .052 .133 2.114 .037 .937 1.067

.120 .036 .214 3.323 .001 .895 1.118

(Constant)

Pelayanan_Fiskus

Pengetahuan_

Perpajakan

Kesadaran_Wajib_Pajak

Modernisasi_Sistem_

Adm_Perpajakan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajaka. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

e) Uji Heteroskedastisitas, Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya atas tingkat 

kepercayaan 5% atau jika hasil uji signifikansi Glejser kurang dari 5% artinya terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Berdasarkan hasil uji Glejser menunjukkan bahwa 

tingkat signifikansi > 5% dengan kesimpulan tidak ada heteroskedastisitas pada model 

regresi. 



Coefficientsa

1.580 .784 2.017 .046

-.008 .021 -.042 -.388 .699

-.023 .018 -.129 -1.256 .212

-.027 .031 -.082 -.866 .389

.029 .021 .134 1.373 .172

(Constant)

Pelayanan Fiskus

Pengetahuan Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak

Modernisasi Sis tem Adm

Perpajakan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESa. 
 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Analisis Regresi Linier Berganda dengan Uji Interaktif (Moderating Regresion Analysis) 

1) Regresi berganda Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Modernisasi 

Sistem Perpajakan sebagai variabel moderating 

Hasil pengujian koefisien determinasi adjusted R
2
 menunjukkan bahwa 41,3% kepatuhan 

wajib pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pelayanan fiskus sedangkan 

sebesar 58,7% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil analisis regresi moderasi 

(moderating regression analysis) sebesar 0,448 lebih besar dari α = (0,05), artinya adalah 

modernisasi sistem administrasi perpajakan belum mampu memoderasi pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2) Hasil Regresi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderating 

Hasil pengujian koefisien determinasi adjusted R
2
 menunjukkan bahwa sebesar 44% 

variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pengetahuan 

perpajakan sedangkan sebesar 56% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hasil analisis regresi 

moderasi (moderating regression analysis) sebesar 0,868 dan lebih besar dari α = (0,05), 

artinya adalah variabel modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak dapat 

memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3) Hasil Regresi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan sebagai Variabel Moderating 



Hasil pengujian koefisien determinasi adjusted R square menunjukkan bahwa sebesar 

21,4% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak sedangkan 

sebesar 78,6% dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Hasil dari uji regresi berganda 

moderasi sebesar 0,655 dimana nilainya lebih besar dari α = (0,05), artinya adalah 

variabel modernisasi administrasi sistem perpajakan belum dapat memoderasi variabel 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4) Hasil uji t 

- Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pelayanan fiskus mempunyai t hitung 

sebesar 4,962 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05 maka pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak (hipotesis 1 terbukti).  

- Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai t 

hitung sebesar 5,812 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 maka pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (hipotesis 2 terbukti) 

- Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai 

nilai t hitung sebesar 2,114 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 maka kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak (hipotesis 3 terbukti) 

5) Hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 38,937 dengan nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

6) Koefisien determinasi (adjusted R
2
), menujukkan bahwa adjusted R

2
 sebesar 0,565 yang 

artinya adalah variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pelayanan 

fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 56,5% sedangkan 

sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh variabel lainnya. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Cilacap 



2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Cilacap 

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Cilacap 

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat memoderasi pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cilacap 

5. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cilacap. 

6. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat memoderasi kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cilacap. 

7. Pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap  kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cilacap. 
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Nomor 58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  1  ayat  6 
 
menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Pemerintah dalam membuat anggaran daerah harus 

mendapat persetujuan dari DPRD sekaligus DPRD bertindak sebagai pengawas dalam 

pelaksanaan anggaran daerah tersebut. 
 

Adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang berupa produk domestik regional bruto serta dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan adanya otonomi daerah, 

pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangannya masing-masing. 

Namun, pelaksanaan otonomi daerah bukan berarti bahwa pemerintah daerah hanya 

berusaha sendii untuk menperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk keperluan 

belanja. 
 

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mendanai 

aktivitasnya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan fiskal antara daerah 

yang satu dengan yang lainnya. Kesenjangan ini salah satunya dapat diatasi dengan 

cara, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Berdasar Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 1 Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi 

hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). 
 

Penggunaan dana APBD di Indonesia saat ini sebagian besar lebih banyak 

digunakan untuk belanja operasi yang bersifat jangka pendek seperti belanja pegawai 

dibandingkan dengan belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi 

anggaran (LRA) APBD yang telah dipublikasikan. Sedangkan total pendapatan pada 

LRA APBD tersebut hampir terjadi peningkatan pendapatan di setiap daerah, baik 

yang merupakan pendapatan asli daerah itu sendiri maupun transfer dana perimbangan 

dari pemerintah pusat yang berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus. 
 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan transfer dana 

perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan pengalokasian 

belanja modal di pemerintah daerah masing-masing. Pengalokasian belanja modal 

meliputi penambahan sarana dan prasarana yang juga akan berdampak pada pelayanan 

publik. Sarana dan prasarana publik yang baik akan meningkatkan produktivitas 



 
masyarakat serta akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan asli daerah itu sendiri. 
 

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Maharani (2010) yang meneliti tentang 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi 

umum (DAU) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah 

tahun 2007-2008. Maharani (2010) menemukan hasil bahwa secara parsial pendapatan 

asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian 

tersebut juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan 

dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Maharani (2010) antara lain yaitu 

penelitian Maharani (2010) dilakukan pada pemerintah daerah/kota di provinsi Jawa 

Tengah, sehingga penelitian ini memperluas sampel penelitian, yaitu pemerintah 

daerah provinsi di Indonesia. Perbedaan lain penelitian ini dengan Maharani (2010) 

yaitu penelitian Maharani (2010) menggunakan tahun penelitian 2007 sampai dengan 

2008, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2011 sampai 2013. Penggunaan 

data tiga tahun tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk 

kondisi belanja modal provinsi di Indonesia saat ini. Tahun 2011 sampai tahun 2013 

merupakan tahun terjadi peningkatan dan penurunan pada pertumbuhan ekonomi 

indonesia yang berupa produk domestik bruto. 
 
Kaji Teori dan Pengembangan Hipotesis 
 
A. Kaji teori 
 

1. Pertumbuhan Ekonomi 
 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu 
 
negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama perioda 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional (BPAD Jakarta, 2015). Faktor yang paling penting dalam pertumbuhan 

ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto mengukur total 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional, sedangkan untuk 

mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah atau daerah 

menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestic regional 

bruto merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksikan pada suatu 

daerah tertentu dalam waktu tertentu (bisanya dalam satu tahun). Oleh karena itu, 



produk domestik regional bruto menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam 

menghasilkan 



 
pendapatan atau jasa kepada faktor- faktor yang ikut berperan serta dalam proses 

produksi didaerah setempat. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang tercermin dalam 

produk domestik regional bruto sangat besar pengaruhnya terhadap besar kecilnya 

konsumsi masyarakat (Kuncoro, 2006: 27). 
 

Pertumbuhan ekonomi baik menurut pandangan para ekonom klasik maupun 

neokalsik pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Empat faktor tersebut meliputi jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah 

dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004:129). 
 

2. Pendapatan Asli Daerah 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
 
Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasar peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah menurut UU 

No. 32 
 
Tahun 2004 bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 
 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
 

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada 
 
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (DJPK Kemenkeu). DAU merupakan 

salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen APBB. 
 

Tujuan DAU yaitu sebagai pemerata kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah 

dana alokasi umum setiap tahunnya ditentukan berdasar keputusan presiden. 

Pemerolehan dana alokasi umum setiap daerah tidak sama. Besarnya dana alokasi 

umum dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang komplek, antara lain 

dengan menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada dimasing-

masing wilayah/daerah. 
 

4. Belanja Modal 
 

Halim (2002:72) mengungkapkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran 
 
pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 

aset atau kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat 



rutin seperti belanja operasi dan pemeliharaan. Belanja modal terdiri dari belanja 

publik dan 



 
belanja aparatur. Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat umum (misal, pembangunan jembatan dan jalan raya). 

Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh 

masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur (misal, pembelian kendaraan 

dinas, pembangunan rumah dinas. Belanja modal terdiri dari beberapa komponen yaitu 

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja 

irigasi dan jaringan, dan belanja asset tetap lainnya (PP No. 71 tahun 2010). 
 
B. Pengembangan Hipotesis 
 

1. Pengaruh Perumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal 
 

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sarana dan 
 
prasarana oleh pemerintah, seperti menambah badan usaha milik daerah yang akan 

menyerap tenaga kerja baru sehingga meningkatkan PDRB di daerah tersebut. Hasil 

penelitian yang dilakukan Wertianti dan Dwirandra (2013) menunjukkan bahwa secara 

parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh 

karena itu, hipotesis pertama penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
 

H1: tumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal 
 

2. Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal 
 

Daerah dengan PAD yang tinggi dapat mengindikasikan produktivitas 

masyarakatnya baik dan akan menarik investor untuk berinvestasi sehingga 

meningkatkan PAD daerah tersebut. Peningkatan PAD diharapkan dapat membantu 

pemerintah untuk menambah alokasi anggaran belanja modal. Hasil penelitian yang 

dilakukan Maharani (2010) menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
 

H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal 
 

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal 
 

Kemampuan  ekonomi  setiap  daerah  berdeda-beda  maka  pemerintah  pusat 
 
memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah. Dengan adanya transfer DAU 

diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik 

dan menambah sarana dan prasarana. Hasil penelitian yang dilakukan Maharani (2010) 

menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja 

modal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
 

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal 



 
Dari uraian pengembangan hipotesis, maka rerangka penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

m 
 

  

Belanja Modal 

Pendapatan Asli Daerah 

 

  

   

   
 
 

Dana Alokasi Umum 
 
 
 

Rerangka Penelitian 

 

Metoda Penelitian 
 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah 
 
daerah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu judgment sampling (berdasarkan pertimbangan). Kriteria 

daerah provinsi yang akan dipilih sebagai sampel yaitu provinsi di Indonesia yang 

mempublikasikan LRA APBD secara berturut-turut dari tahun 2011-2013. Pertimbangan 

yang dilakukan peneliti dengan memilah (mengeluarkan) LRA APBD provinsi di 

Indonesia yang belum secara berturut-turut mempublikasikan LRA APBD provinsinya, 

karena jika tetap dipilih sebagai sampel maka akan tidak seimbang data yang diuji pada 

tahun penelitian tersebut. 
 

Berdasarkan populasi dan teknik pengambilan sampel, maka sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 33 provinsi. Provinsi Kalimatan Utara yang merupakan provinsi 

yang baru terbentuk pada tahun 2012 LRA APBD belum dipublikasikan secara 

konsisten maka provinsi tersebut dikeluarkan dari sampel. 
 

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data 

pertumbuhan ekonomi yang berupa data produk domestik regional bruto (PDRB), data 

pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), serta belanja modal yang 

berupa laporan realisasi anggaran (LRA) APBD di Indonesia diperoleh dari situs 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Website (www.djpk.depkeu.go.id). 
 
Pengukuran Variabel 
 

http://www.djpk.depkeu.go.id/


Produk domestik regional bruto diukur dengan total nilai produksi barang dan jasa 

yang diproduksikan di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu biasanya 1 tahun 



 
(Kuncoro, 2006: 27). Pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 

tahun 2004 pasal 6 ayat 1 diukur sebagai berikut: 

 
 
 

PAD = Pajak Daerah+Retribusi Daerah+ Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik 

Daerah yang Dipisahkan+ Lain-Laian PAD yang sah 
 
 
 

 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 27 menjelaskan bahwa (1) jumlah 

keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri 

netto yang ditetapkan dalam APBN, (2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar 

celah fiskal dan alokasi dasar, (3) celah fiskal sebagaiman dimaksud pada nomor 2 

adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, (4) alokasi dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri 

sipil daerah. 
 

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1 ilustrasi PSAP 

02.B komponen-komponen belanja modal dengan fomat konversi SAP adalah: 

 
 

Belanja Modal = 
 

Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan 

+ Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya+ Belanja 

Asset Lainnya 
 
 
 

Alat Analis 
 

Pengujian regresi berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan maupun 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan 

regresi berganda adalah sebagai berikut: 
 

Y= α + β1PDRB + β2PAD + β3DAU + e 
 
Keterangan: 
 
Y : Belanja Modal 
 
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 
 
PAD : Pendapatan Asli Daerah 
 
DAU : Dana Alokasi Umum 



 
α : Konstanta 
 
β : Koefisien Regresi 
 
e : error 
 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, serta uji 

heterokesdasitas. 

 
Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder mengenai PDRB, PAD, DAU, dan 

Belanja Modal provinsi di Indonesia tahun 2011-2013, maka diperoleh statistik deskriptif 

yang berupa data terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel 

yang disajikan pada tabel berikut: 
 

Tabel 1  
Statistik Deskriptif 

(dalam jutaan 

rupiah) 
 

Nama Sampe Terend Tertinggi Rata-rata Standar Deviasi 

Variabe l ah    

PDRB  

Rp10,19 Rp157,17 Rp37,60 Rp32,08   

      

PAD      

  Rp84.811 Rp26.852.192 Rp2.661.189 Rp4.384.434 

 99     

DAU      

  Rp51.446 Rp1.889.267 Rp819.386 Rp339.728 

      

Belanja      

Modal  Rp135.387 Rp10.696.012 Rp953.959 Rp1.550.780 

      

Sumber: Data Sekunder BPS dan DJPK, diolah (2015) 
 

Uji asumsi dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Penelitian ini memenuhi uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterkosdasitas. Pengujian hipotesis disajiakn pada tabel 2 dan 3 dibawah ini. 
 

Tabel 2 

Hasil Uji F 
 

F hitung F tabel Sig. α 

    

46,452 2,70 0,000 0,05 
    



Sumber: Diolah dengan SPSS (2015) 



 
Tabel 3 

Hasil uji t 
 

Variabel Independen t hitung t tabel Sig. Keputusan 

PDRB 7,103 1,661 0,000 Menerima H1 

PAD 4,853 1,661 0,000 Menerima H2 

DAU 3,227 1,661 0,002 Menerima H3 

Sumber: diolah dengan SPSS (2015) 
 

Tabel 2 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan 

dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikasi (0,000 < 5%). Tabel 3 mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan asli daerah, serta dana alokasi umum secara parsial berpengaruh 

terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi pertumbuhan ekonomi 

(0,000), pendapatan asli daerah (0,000), serta dana alokasi umum (0,0002) yang lebih 

kecil dari 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 penelitian ini 

terdukung. 

Simpulan, Keterbatasan, dan saran 
 

Belanja modal yang dilakukan pemerintah provinsi dipengaruhi antara lain oleh 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta dana alokasi umum. Sehingga 

diharapkan dari setiap pemerintah daerah berupaya lebih keras untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang berupa PDRB serta dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, peningatkan pengalokasian belanja modal 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi masyarakat. 
 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu tahun penelitian hanya tiga tahun, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian. Keterbatasan lain 

dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan dalam penelitian terbatas 

pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, sehingga 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain. 
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Abstrak 

Perkembangan UMKM mulai meningkat pasca krisis hingga terus berkembang sampai saat ini, 

termasuk perkembangan UMKM klaster batik Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu (1) 

mendeksripsikan profil usaha UMKM Klaster Batik Kota Semarang, (2) Menyusun strategi bagi 

UMKM Klaster Batik Kota Semarang untuk dapat bersaing dan berkompetisi di pasar MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder. Subjek 

penelitian ini terdiri atas 10 pelaku UMKM klaster batik Kota Semarang dan 2 pejabat di Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu judgement sampling dan quota sampling. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

klaster batik Kota Semarang masih mempunyai modal usaha yang kecil, cakupan pasar yang masih 

terbatas, omset yang tidak terlalu besar, corak batik yang unik, teknologi yang masih sederhana, 

dan tenaga kerja yang masih sedikit. Untuk meningkatkan daya saing, terdapat beberapa strategi 

diantara yaitu memberikan pelatihan, pendampingan dan insentif modal.  

 

Kata Kunci : UMKM, Klaster Batik, Kota Semarang 

 

Abstract 

The development of SMEs started to increase after the crisis to continue to develop until today, 

including the development of SMEs clusters Batik Semarang. The purpose of this study are (1) 

describe the profile of SME Cluster Batik Semarang, (2) Develop strategies for MSME Clusters 

Batik Semarang to be competitive in the markets of AEC (ASEAN Economic Community). This 

study uses primary and secondary data. Subjects of this study consists of 10 clusters of SMEs Batik 

Semarang and two officers at the Department of Cooperatives and SMEs Semarang City. The 

samples were conducted with a purposive sampling method, namely the judgment sampling and 

quota sampling. Data analysis using descriptive analysis and SWOT analysis. The results showed 

that the majority of SMEs clusters Batik Semarang still has a small capital, limited market scope, 

unique design, simple technology, and labor is still little. To improve competitiveness, there are 

several strategies among which provide training, mentoring and capital incentives.  

 

Keywords : SMEs, The Cluster Batik, Semarang City 
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Latar Belakang 

Krisis   ekonomi   yang   mulai   menerpa   Indonesia   pada   tahun   1997  telah 

melumpuhkan hampir semua sendi-sendi perekonomian dan bisnis Indonesia. Tidak 

terkecuali   bisnis   korporasi   dan   sektor   perbankan   pun   juga   merasakan   dampak 

langsungnya. Dampak  besar  krisis  moneter  yang  sangat  dirasakan  oleh  unit  bisnis  beraset 

milyaran hingga trilyunan rupiah tersebut ternyata hampir tidak dirasakan sektor Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terutama antara lain disebabkan oleh 

tingginya mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun permodalan. Selain itu, 

usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat luas. Pada tabe1.1 

menunjukkan secara nasional, UMKM mengalami pertumbuhan jumlah unit UMKM cukup 

pesat dari 52.764.603 menjadi 53.823.732 unit pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 

2011 hingga 2012 terus meningkat  dari  55. 206.44 unit menjadi 56.534 592 unit 

UMKM. 

                                Tabel 1 

Data Perkembangan UMKM 2009 - 2012 

 

No Indikator Satua

n 

2009 2010 201

101

1 

2012 

1 Jumlah 

UMKM 

Unit 52.764.603 53.823.732 55.206.444 56.534.592 

2 Pertumbuhan 

Jumlah 

UMKM 

Persen 2.64 2.01 2.57 2.41 

3 Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

Orang 96.211. 332 99.401.775 101.722.458 107.657.509 

4 Pertumbuhan 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

UMKM 

Persen 2.33 3.32 2.33 5.83 

5 Sumbangan 

PDB 

UMKM 

(harga 

konstan) 

Rp. 

Miliar 

1.212.599.

3 

1. 282. 

571.80 

1.369.326 1.504.928.20 

6 Pertumbuhan 

sumbangan 

PDB UMKM 

Persen 4.02 5.77 6.76 9.90 

7 Nilai Ekspor 

UMKM 

Rp. 

Miliar 

162.254.52 175 894.89 187.441.82 208.067.00 

8 Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 

UMKM 

Persen 8.85 8.41 6.56 11.00 

Sumber : BPS (2013) 
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Pertumbuhan nilai ekspor UMKM cukup fantastis. Walaupun pada tahun 2009 

pertumbuhan -8.85 pada tahun 2009 disebabkan adanya penurunan nilai ekspor terutama 

Negara-negara yang mengalami dampak saat krisis ekonomi kembali menghantam di 2008, 

pada tahun 2010 hingga 2012 pertumbuhan nilai ekspor 8,41 % menjadi 11 persen pada 

tahun 2012. Pada tahun 2012 sumbangan UMKM pada total PDB Indonesia sebesar 11%. 

Demikian halnya penyerapan tenaga UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 

cukup signifikan dari 2,33 persen pada tahun 2011 menjadi 5, 83 persen pada tahun 2012 

dengan jumlah tenaga kerja dari 101.722.458 orang menjadi 107.657.509 orang.  

Kota Semarang memiliki berbagai macam klaster-klaster UMKM yang terdiri dari 

klaster Batik,klaster bandeng, klaster handycraft, klaster lumpia, klaster olahan pangan, 

klaster tas, klaster jamu, klaster logam, klaster mebel ,dan klaster sulampita. Berikut data 

anggota klaster di kota semarang. 

                     Tabel 2 

Anggota Klaster Binaan Kota Semarang 

No Klaster Jumlah Anggota 
1 Klaster Batik 24 
2 Klaster Bandeng 18 
3 Klaster Handycraft 30 
4 Klaster Sulampita 17 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Diolah) 

 

Tabel diatas menunjukan jumlah anggota masing-masing klaster yang ada di kota 

Semarang. Hanya terdapat empat klaster yang memiliki data struktur yang jelas karena 

untuk saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memfokuskan pada penguatan 

empat klaster tersebut. Batik Semarangan dinilai memiliki potensi yang luar biasa dan 

kualitasnya tidak kalah dengan batik dari kota lain.Namun  saat ini, pemerintah daerah 

menyadari bahwa  batik  semarangan  kurang populer  di  kalangan  masyarakat  di  

Indonesia  karena minimnya pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kota 

Semarang. Apalagi pada Desember 2015 sudah mulai diberlakukannya MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN), sehingga persaingan ke depan akan lebih kompetitif. Tujuan penelitian 

ini yaitu (1) mendeksripsikan profil usaha UMKM Klaster Batik Kota Semarang, (2) 

Menyusun strategi bagi UMKM Klaster Batik Kota Semarang untuk dapat bersaing dan 

berkompetisi di pasar MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).  
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Tinjuan Pustaka 

Pembangunan Ekonomi Daerah 
 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraanan antara pemerintah daerah dengan sektor swadaya untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dakam wilayah tersebut (Arsyad, 2004:298). Masalah pokok dalam 

pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan 

pembangunanyang berdasarkan pada keikhlasan daerah yang bersangkutan (endogenous 

development)dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan 

sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Secara  umum  tujuan  pembangunan  ekonomi  

daerah  adalah  sebagai berikut. Pertama,    mengembangkan    lapangan    kerja    bagi    

penduduk    yang    ada sekarang. Kedua,   mencapai   ekonomi   daerah. Ketiga,   

mengembangkan   ekonomi   dan kesempatan kerja yang beragam.Strategi  pembangunan  

daerah  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat  kelompok, yaitu (Arsyad, 2004) : (1) 

Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas. (2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha (3) 

Strategi Pengembangan SDM. Sumber  Daya  Manusia  merupakan  aspek  yang paling  

penting dalam  proses pembangunan  ekonomi. (4) Strategi Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat. 

 

Regulasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
 

(a) Pengertian Usaha Kecil 

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa 

UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorang dan   atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(b) Pengertian Usaha Menengah 

Menurut UU No 20 tahun 2008, yang disebut dengan usaha menengah adalah 

entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Kekayaan bersih lebih dari 

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan  paling  banyak  Rp  
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10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 

Penelitian Terdahulu 

Ngatindriatun (2011) meneliti mengenai efisiensi produksi industri skala kecil Batik 

Semarang: pendekatan fungsi produksi frontier skokastik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa usaha batik Semarang mempunyai efisiensi rata-rata sebesar 0,8898, yang artinya 

belum efisien. Faktor produksi yang pengaruhnya dominan, yaitu peralatan, tenaga kerja, 

kayu bakar dan bahan bakar. Sedangkan minyak tanah, bahan penolong dan luas usaha 

tidak berpengaruh terhadap produksi batik. Bonita (2013) meneliti mengenai strategi 

pengembangan industri kecil kerajinan batik di Kota Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri 

kerajinan batik di Kota Semarang melalui strategi modal, pemasaran dan bahan baku. 

Purwaningsih, dkk (2016) meneliti mengenai penilaian keberlanjutan UKM Batik Kota 

Semarang dengan Metode Product Service System (PSS). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat keberlanjutan UKM Batik Kota Semarang memberikan nilai rata-rata 0,103 

yang berarti masih kategori rendah, perlu dilakukan pengembangan UKM untuk 

meningkatkan keberlanjutannya.  

 

Metode Penelitian 

Lokasi dan Fokus Penelitian 

Lokasi  penelitian  ini  mengambil  tempat di  Klater  Batik  Binaan  Kota  Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu : data primer dan data 

sekunder. Data primer akan diperoleh melalui subyek atau responden. Sedangkan, sumber data 

sekunder bersumber dari dokumen-dokumen organisasi pelaksana maupun instansi yang  terkait. 

Informasi  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner  selanjutnya dikembangkan melalui 

pengumpulan informasi yang diperoleh  dari informan. 
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Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini terdiri atas 10 pelaku UMKM klaster batik Kota Semarang dan 

2 pejabat di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Penentuan sampel dilakukan 

dengan metode purposive sampling, yaitu judgement sampling dan quota sampling. 

Judgement sampling adalah dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian 

terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud atau 

tujuan penelitian (Kuncoro,2009:139). Quota sampling adalah metode yang digunakan 

bahwa subgrup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai 

batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam sampel ini, peneliti dapat 

menentukan sendiri target kuota yang dikehendaki (Kuncoro, 2009: 140). 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) 

Wawancara (in depth interview). Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap 

pelaku UMKM klaster batik dan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. (b) 

Metode Dokumentasi. Menurut Arikunto (2006 :131) metode dokumentasi merupakan suatu 

cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun 

keterangan  (tulisan atau papan, tempat dan orang). Pada penelitian ini metode dokumentasi 

dipakai untuk mengetahui data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali 

berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet. 

 

 
 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunanakan sebagai berikut, (1) Analisis deskriptif. Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (2) Analisis 

SWOT. Menurut Freddy Rangkuti (2000 : 18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesess) dan ancaman 

(Threats). 
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Hasil Penelitian  

Deskripsi Profil Usaha UMKM Klaster Batik Kota Semarang 

Lama Usaha 

Pada tabel 3 ditampilkan lama usaha batik yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM 

klaster Kota Semarang. 

Tabel 3 

Lama Usaha Pelaku UMKM Batik 

No Lama Usaha Jumlah Presentase (%) 

1 16-20 tahun 1 0,1 

2 11-15 tahun 2 0,2 

3 6-10 tahun 2 0,2 

4 0-5 tahun 5 0,5 

 Jumlah 10 100 % 

 Sumber : data primer, diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 3 di atas, pelaku UMKM Batik yang telah melakukan usaha 

selama 16-20 tahun tahun sebanyak 1 UMKM (0,1) %, kemudian selama 11-15 tahun 

sebanyak 2 UMKM (0,2 %), selama 6-10 tahun sebanyak 2 UKM (0,2 %), dan 0-5 tahun 

sebanyak 5 UMKM (0,5 %). Usaha paling lama berdiri yaitu 17 tahun, berdiri mulai tahun 

1999, sedangkan ada yang baru berdiri selama 6 bulan.  

 

Bahan Baku Produksi 

Pada tabel 4 ditampilkan sumber bahan baku yang digunakan oleh pelaku UMKM 

klaster Kota Semarang. 

Tabel 4 

Sumber Bahan Baku 

No Lama Usaha Jumlah Presentase (%) 

1 Dari semarang 4 40 % 

2 Luar Semarang 6 60 % 

 Jumlah 10 100 % 

 Sumber : data primer, diolah (2016) 

Berdasarkan hasil penelitian, bahan baku yang digunakan oleh 10 responden pelaku 

UMKM Batik Kota Semarang diperoleh dari daerah luar kota yaitu Pekalongan, Solo, dan 

Jogja. Keberadaan bahan baku pembuatan batik yang tidak tersedia di Kota Semarang 

sangat menggangu proses produksi batik. Biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh 

pengusaha untuk memperoleh bahan baku juga menjadi beban bagi pengusaha batik 

Semarangan. 
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Modal Usaha 

Pada tabel 5 ditampilkan modal usaha yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM Batik 

Kota Semarang. 

 

Tabel 5 

Modal Usaha UMKM Klaster Batik  

No Modal Usaha Jumlah Presentase (%) 

1 Rp. 1.000.000 - Rp. 10.000.000 6 60% 

2 Rp. 11.000.000 - Rp. 20.000.000 1 10% 

3 Rp. 21.000.000 - Rp. 30.000.000 1 10% 

4 Rp. 31.000.000 - > Rp. 40.000..000 2 20% 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, modal usaha tertinggi di kisaran angka 31 juta-40 juta 

dengan jumlah 2 UKM (20 %). Kemudian di kisaran angka 21 juta – 30 juta sebanyak 1 

UKM (10 %), modal usaha 11 juta – 20 juta sebanyak 1 UMKM (10 %), dan modal usaha 

1 juta – 10 juta sebanyak 6 UMKM (60 %). Modal usaha dapat diperoleh dari modal 

sendiri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, atau meminjam modal usaha dari 

orang lain. Sumber modal usaha pelaku UMKM Klaster Batik ditampilkan dalam tabel 6 

berikut ini 

Tabel 6 

Sumber Modal Usaha Pelaku UMKM Klaster Batik 

No Modal Usaha Jumlah Presentase (%) 

1 Modal Sendiri 6 60 

2 Pinjaman Bank & Lembaga 

Keuangan lain 

4 40 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 6, sebagian besar dari responden yaitu 60% responden pengusaha 

batik dalam menjalankan usahanya belum bahkan tidak meminjam kredit di perbankan. 

Sisanya 40% dari responden menjelaskan bahwa pengusaha batik untuk memenuhi 

kegiatan operasionalnya pengusaha batik meminjam modal dari perbankan. Sedangkan, 

rincian modal ditampilkan dalam tabel 7 berikut. 
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Tabel 7 

Rincian Modal Usaha  

No Modal Usaha Jumlah 

1 Modal Terkecil Rp 1.000.000 

2 Modal Terbesar Rp 500.000.000 

3 Rata-rata Modal Rp 68.400.000 

    Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Modal terkecil sebanyak 1 juta, modal terbesar Rp 500 juta, sedangkan rata-rata 

modal Rp 68,4 juta. 

 

Jumlah Tenaga Kerja 

Pada tabel 8  ditampilkan mengenai jumlah tenaga kerja yang ada di UMKM Klaster 

Batik Kota Semarang.  

Tabel 8 

Jumlah Tenaga Kerja UMKM Klaster Batik 

No Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Presentase (%) 

1 1 - 10 orang 7 70% 

2 11 - 20 orang 2 20% 

3 21 - 30 orang 0 0% 

4 31 - > 40 orang 1 10% 

 Jumlah 10 100 % 

        Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa para pengusaha batik dalam 

melakukan proses produksi sebanyak 70% responden menyebutkan bahwa pengusaha batik 

untuk menjalankan usahanya mengunakan tenaga kerja berkisar antara 1 orang sampai 

dengan 10 orang. sebesar 20 % responden menyebutkan bahwa untuk menjalankan 

usahanya pengusaha batik menggunakan tenaga kerja berkisar antara 11 orang sampai 20 

orang. sisanya sebesar 10 % dari responden menjelaskan pengusaha batik dalam 

menjalankan usaha batiknya tenaga yang digunakan berkisar antara 31 orang bahkan lebih 

dari 40 orang. dalam penelitian ini tenga kerja yang digunakan oleh pengusaha batik 

tertinggi menggunakan 150 orang tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja yang digunakan 

oleh pengusaha batik setidaknya ada 1 orang. 

 

Teknologi Produksi 

Teknologi digunakan untuk mempermudah pengerjaan suatu kegiatan produksi dalam 
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suatu kegiatan. Pada tabel 9 ditampilkan mengenai teknologi produksi yang digunakan 

oleh UMKM Klaster Batik Kota Semarang 

Tabel 9 

Jumlah Tenaga Kerja UMKM Klaster Batik 

No Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Presentase (%) 

1 Cap 3 30% 

2 manual dan cap 5 50% 

3 mesin dan cap 1 10% 

4 manual, mesin dan cap 1 10% 

 Jumlah 15 100 % 

      Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa untuk menyelesaikan proses produksi batik 

pengusaha batik disesuaikan dengan output yang akan dihasilkan sebanyak 30 % dari 

responden mengatakan pengusaha batik saat ini hanya menggunakan teknologi cap untuk 

memproduksi batiknya. Sebanyak 50 % responden mengatakan bahwa pengusaha batik saat 

ini menggunakan teknologi baik manual maupun cap untuk menghasilkan batiknya. 

Sisanya 20 % dari responden mengatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan produksi 

untuk mampu menghasilkan batik secara efektif dan efesien dapat menggunakan teknologi 

baik manual, mesin dan cap. Hal ini dikarenakan saat ini masyarakat juga tertarik dengan 

batik baik batik cap maupun batik printing, selain harganya lebih murah dibandingkan 

dengan dengan batik tulis. 

 

Harga Jual 

Pada tabel 10 ditampilkan harga jual batik yang ditetapkan oleh para pelaku UMKM 

Klaster Batik di Kota Semarang.  

             Tabel 10 

Harga Jual Batik 

No Harga Jual Jumlah Presentase (%) 

1 Rp. 10.000 - Rp. 57.500 7 54% 

2 Rp. 58. 500 - Rp. 106.000 3 23% 

3 Rp. 107.000 - Rp. 154.500 1 8% 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas, harga jual batik sebanyak 54 % dari responden 

menyebutkan bahwa merekan menjual batik berkisar antara harga Rp. 10.000 sampai 
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dengan Rp. 57.500.  sebanyak 23% dari respondeng menyebutkan bahwa pengusaha batik 

menjual batik dengan harga berkisar antara Rp. 58-500 sampai Rp. 106.000. sisanya yaitu 

sebanyak 23 % yang mana 15% menyebutkan bahwa mereka pengusaha batik menjual 

harga batik dengan harga jual berkisar antara Rp. 155.500 sampai Rp. 203.000.  sebanyak 

8% lainnya pengusaha batik menjelaskan bahwa mereka menjual batik dengan harga 

berkisar antara Rp. 107.000 sampai Rp. 154.500. 

 

Rata-rata Penjualan Batik 

Pada tabel 11 ditampilkan rata-rata penjualan batik yang diperoleh para pelaku 

UMKM Klaster Batik di Kota Semarang.  

Tabel 11 

Rata-rata Penjualan Batik 

No Rata-rata Penjualan Batik Jumlah Presentase (%) 

1 15 – 261 8 80% 

2 262 – 508 1 10% 

3 509 – 754 0 0% 

4 755 – 1000 1 10% 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 di atas, bahwa dalam sebulan pengusaha klaster batik sebanyak 

80% responden mmapu menjual produk batik berkisar antara 15 sampai dengan 261 unit. 

Sisanya sebanyak 20% dari responden yang mana 10% dari responden menjawab bahwa 

pengusaha batik dalam jangka waktu sebulan mampu menjual produknya berkisar antara 

261 hingga 508 buah. Sebanyak 10% lainnya menjelaskan pengusaha batik mampu menjual 

batik diata 700 buah dalam jangka waktu sebulan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa 

penjualan produk batik tertinggi dalam jangka waktu sebulan pengusaha batik mampu 

menjual batik sebesar 1000 buah batik dalam jangka waktu satu bulan. Sedangkan secara 

keseluruhan dari responden yang ada hasil wawancara menunjukan bahwa rata-rata 

pengusaha batik dalam jangka waktu sebulan mampu menjual sebanyak 266 buah batik. 

 

Teknik Pemasaran 

Pada tabel 12 ditampilkan teknik pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku UMKM 

Klaster Batik di Kota Semarang.  
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Tabel 12 

Teknik Pemasaran 

No Teknik Pemasaran Jumlah Presentase (%) 

1 Pameran 5 50 

2 penyebaran brosur 2 20 

3 retail, distribusi 2 20 

4 Produsen 1 10 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Tabel 11 menunjukan bahwa pengusaha batik dalam kegiatan memperluas pangsa 

pasarnya agar masyarakat umum tertarik terhadap produk yang dihasilkan sebagian besar 

sebanyak 50% dari responden pengusaha batik untuk mengenalkan produk yang dihasilkan 

melalui pemeran-pameran baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.  

Selain itu sebanyak 20% dari responden menunjukan bahwa selain mengikuti pameran-

pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain pengusaha batik juga melalukan promosi 

dengan cara penyebaran brosur kepada masyarakat agar mengetahui produk yang 

dihasilkannya. Disamping itu sebanyak 20 % dari responden menyebutkan bahwa 

pengusaha batik dalam menjual produk yang dihasilkan agar dapat diketahui oleh 

konsumen juga melaui retail dan distributor. 

 

Omset Usaha 

Pada tabel 13 ditampilkan omset usaha per bulan yang diperoleh para pelaku UMKM 

Klaster Batik di Kota Semarang.  

Tabel 13 

Omset Usaha  

No Omset Usaha (Per Bulan) Jumlah Presentase (%) 

1 Rp. 200.000 - Rp.50.150.000 9 90% 

2 Rp. 50.250.000 - Rp. 100.200.000 0 0% 

3 Rp. 100.300.000 - Rp. 150.250.000 0 0% 

4 Rp.150.350.000 - Rp. 200.300.000 1 10% 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Tabel 13 menunjukan bahwa sebanyak 90% pengusaha batik dalam jangka watu 

sebualan mampu mendapatkan pendapatan berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 

50.150.000. sisanya sebanyak 10% pengusaha batik mampu mendapatkan omset hasil 
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penjualan batik dalam jangka waktu satu bulan hingga melebihi Rp. 150.000.000. 

berdasarkan hasil wawancara bahwa pengusaha batik dalam jangka waktu satu bulan omset 

terbesar yang diperolehnya sebesar Rp. 200.000.000. sedangkan jika dilihat secara 

keseluruhan omset yang diperoleh oleh pengusaha batik sebesar Rp. 36.220.000.  

 

Biaya Produksi 

Pada tabel 14 ditampilkan biaya produksi per bulan yang dikeluarkan para pelaku 

UMKM Klaster Batik di Kota Semarang.  

Tabel 14 

Biaya Produksi 

No Biaya Produksi (Per Bulan) Jumlah Presentase (%) 

1 Rp. 50.000 - Rp. 37.425.000 9 90% 

2 Rp. 38.425.000 - Rp. 75.800.000 0 0% 

3 Rp. 76.800.000 - Rp. 114.125.000 0 0% 

4 Rp. 115.125.000 - Rp. 152.550.000 1 10% 

 Jumlah 10 100 % 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Tabel 13 menjelaskan bahwa 90 % pengusaha batik dalam menjalankan usahanya 

setiap bulannya mengeluarkan biaya produksi berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan 

Rp. 37.425.000. sedangkan sisanya yaitu 10% pengusaha batik menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan usahanya biaya yang dikeluarkan setiap bulan berkisar antara Rp. 115.125.000 

sampai dengan Rp. 152.550.000. berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengeluaran terbesar yang dilakukan oleh pengusaha batik untuk setiap bulannya sebesar 

Rp. 150.000.000. sedangankan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap bulannya dari 

seluruh responden berdasarkan hasil penelitian sebesar Rp. 24.080.000. 

 

Strategi Penguatan Daya Saing UMKM Klater Batik Kota Semarang 

Langkah pertama dalam analisis SWOT mengidentifikasi 4 aspek, yaitu strenght 

(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (kesempatan) dan threat (ancaman). Aspek 

kekuatan (strenght) meliputi : (1) Kualitas terjamin, (2) Motif yang unik, berbeda dari yang 

lain, (3) Pelayanan memuaskan. Aspek kelemahan (weakness) meliputi : (1) Rendahnya 

kualitas SDM, (2) Kesulitan dalam menambah modal usaha, (3) Teknik pemasaran batik 

belum maksimal. Aspek peluang (opportunity) meliputi : (1) Menambah market share 

dengan membidik kaum muda, (2) Penjualan batik melalui on line. Aspek ancaman 
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(threat) yaitu (1) membanjirnya batik dari China dengan kualitas yang sama namun dengan 

harga yang lebih murah, (2) kurangnya sikap ingin berkembang dan maju.   

Langkah kedua memformulasikan dalam bentuk matriks SWOT dengan strategi-

strategi berikut dalam tabel 15 berikut.  

Tabel 15 

Matriks SWOT  
 STRENGTHS 

1) Kualitas terjamin 

2) Motif yang unik, 

berbeda dari yang 

lain 

3) Pelayanan 

memuaskan 

WEAKNESS 

1) Rendahnya kualitas 

SDM 

2) Kesulitan dalam 

menambah modal 

usaha 

3) Teknik pemasaran 

batik belum maksimal. 
OPPORTUNITIES (O) 

1) Menambah market 

share dengan 

membidik kaum 

muda. 

2) Penjualan batik 

melalui on line 

STRATEGI S-O 

Memaksimalkan desain 

batik yang unik dan 

berbeda dengan yang lain 

untuk meningkatkan market 

share, terutama membidik 

kaum muda.  

STRATEGI W-O 

1) Memaksimalkan 

penjualan batik secara 

on-line 

2) Pelatihan terkait 

dengan manajemen 

pengelolaan dan 

pemasaran produk 

THREATHS (T) 

1) Membanjirnya batik 

dari China 

2) Kurangnya sikap 

ingin berkembang 

dan maju 

 

STRATEGI S-T 

Insentif dari Pemda berupa 

bantuan tambahan modal, 

alat-alat produksi yang 

lebih canggih maupun 

pendampingan secara 

berkala dari Pemda 

STRATEGI W-T 

1) Pameran produk 

UMKM secara berkala 

yang difasilitasi oleh 

pemda. 

2) Proteksi kepada 

produk UMKM dari 

produk-produk dari 

negara lain yang 

membanjiri di pasar. 

Sumber : data primer, diolah (2016) 

 

Simpulan 

Perkembangan UMKM klaster batik Kota Semarang memiliki potensi yang 

menjanjikan namun masih memiliki kekurangan yang dapat dilihat dari kondisi dari pelaku 

UMKM tersebut yang meliputi (1) profil usaha, terdapat pelaku UMKM yang sudah 

melakukan usahanya dari tahun 1999 dan mulai bertambah hingga sekarang, (2) bahan 

baku produksi 60 % diperoleh dari luar Kota Semarang, (3) modal usaha relatif masih kecil 

berkisar Rp 1 – Rp 10 juta, (4) sebagian besar modal usaha berasal dari modal sendiri dan 

sebagian kecil masih meminjam dari bank, (5) tenaga kerja masih berkisar antara 1- 10 
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oramg, (6) teknologi produksi menggunakan teknik manual dan cap, (7) sebagian besar 

menjual batik berkisar antara harga Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 57.500, (8) Dalam 

sebulan mampu memjual produk batik berkisar antara 15 sampai dengan 261 buah, (9) 

Teknik pemasaran melalui 4 cara, yaitu pameran, penyebaran brosur, retail dan produsen 

langsung, (10) Omzet usaha sebagian besar maksimal Rp 50 juta per bulan, (11) biaya 

produksi sebagian besar maksimal Rp 50 juta.  

Untuk meningkatkan daya saing UMKM klaster batik terutama dalam menghadapi 

MEA, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu (1) memaksimalkan desain 

batik yang unik untuk meningkatkan market share, terutama membidik kaum muda, (2) 

memaksimalkan penjualan batik secara on-line, (3) mengadakan pelatihan manajemen 

pengelolaan dan pemasaran produk, (4) insentif dari Pemda berupa bantuan tambahan 

modal, alat-alat produksi yang lebih canggih maupun pendampingan secara berkala dari 

Pemda, (5)  

pameran produk UMKM secara berkala, (6) proteksi produk UMKM dari produk-produk 

dari negara lain yang membanjiri di pasar. 

 

Daftar Pusataka  

Arsyad, Lincolin. 2004.Ekonomi Pembangunan. Bagian Penerbitan STIE – YKPN.  

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka 

Cipta. 

Bonita, Farah. 2013. Strategi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Batik di Kota 

Semarang. Economics Development Analysis Journal Vol 2 (3). 

 

Kuncoro, Mudrajad.2009. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta : Penerbit 

Erlangga 

 

Rangkuti, Freddy. 2000. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama 

 

Purwaningsih, Ratna, Mahardika Cakra Yudha dan Novie Susanto. 2016. Penilaian 

Keberlanjutan UKM Batik Kota Semarang dengan Metode Product Service System. 

Jurnal Teknik Industri, Vol 18 No 1 Juni 2016 hal 31-42. 

 

Ngatindriatun dan Hertiana Ikasari. 2011. Efisiensi Produksi Industri Skala Kecil Batik 

Semarang : Pendekatan Fungsi Produksi Frontier. Diunduh pada laman 

http://eprints.dinus.ac.id/17864/3/EFFISIENSI_PRODUKSI_INDUSTRI_SKALA_K

ECIL_BATIK_SEMARANG_-Frontier.pdf pada 15 Agustus 2016.  

http://eprints.dinus.ac.id/17864/3/EFFISIENSI_PRODUKSI_INDUSTRI_SKALA_KECIL_BATIK_SEMARANG_-Frontier.pdf
http://eprints.dinus.ac.id/17864/3/EFFISIENSI_PRODUKSI_INDUSTRI_SKALA_KECIL_BATIK_SEMARANG_-Frontier.pdf


SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

613 
 

Relevance Of Innovation Management As Prerequisites For The 

Existence Of The Existence Of SMEs Empirical Study Magelang 

Deni Ramdani 

Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia 

deni.ramdani@untidar.ac.id 

 

Abstract 

At this time, there is increasing urgency to the efficiency of instrument is needed to face the 

competition and uncertainty. Outlining the unique solution of the company, industry, and 

community factors itself. The purpose of this study to investigate the implications of innovation 

management and the derivation of the competitive advantages of competitive advantage. 

Materials and methods of the study looks at quantitative indicators related to the impact of 

innovation management in mencitakan a sustainable competitive advantage for small and 

medium enterprises. 

Keywords: management of innovation, competitive advantage 

 

Tujuan utama artikel ini mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan bertujuan untuk 

mengevaluasi tingkat usaha kecil dan menengah. 

Ringkasan  

Pada saat ini, terjadi urgensi yang meningkat untuk itu instrument efisiensi diperlukan untuk 

menghadapi persaingan dan ketidakpastian. Menguraikan solusi yang unik dari perusahaan, 

industry, dan faktor masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi dan 

mengungkap implikasi manajemen inovasi dengan derivasi keunggulan kompetitif competitive 

advantage. Bahan dan metode penelitian meninjau indikator kuantitatif terkait dengan dampak 

manajemen inovasi dalam mencitakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk usaha 

kecil dan menengah. 

Kata kunci: manajemen inovasi, keunggulan kompetitif 
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Pendahuluan 

Konsep kewirausahaan menjadi sangat popular beberapa tahun terakhir, kajian ilmiah dari 

berbagai macam disiplin ilmu ekonomi, manajemen, sosiologi, atau psikologi. Kewirausahaan 

merupakan akselerator yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif makro 

ekonomi kewirausahaan dipahami sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. 

Conclu: tujuan dari setiap perusahaan menciptakan profitabilitas, aktivitas bisnis yang efektif, 

dan meningkatkan kinerjanya, dalam memanfaatkan modal internal masih kurang mencukupi, 

maka dari itu perlu modal eksternal untuk mensupport. 

UKM merupakan sumber keterampilan kewirausahaan, inovasi dan penciptaan lapangan kerja 

baru. 

Ukm memiliki dampak yang signifikan dalam ekonomi, maka harus selalu inovatif dan 

melakukan diversifikasi produk 

Konsep kinerja manajemen 

Kinerja difokuskan pada pengaturan dan pemantauan pencapaian tujuan dan harmonisasi 

pengembangan individu yang berimplikasi pada pertumbuhan dan pengembangan ketrampilan 

baru. Prestasi manajemen mengasumsikan bahwa peningkatan kinerja individu akan 

meningkatkan kinerja organisasi.strategi tergantung pada konteks organisasi dan dapat bervariasi 

dari organisasi ke organisasi (Armstrong dan Baron, 2009). Dengan kata lain kinerja manajemen 

harus efisien (pastikan bahwa karyawan memiliki diperlukan kompetensi untuk kinerja), terpadu 

(menjamin hubungan antara berbagai aspek bisnis, manusia pengelolaan sumber daya, individu, 

dan tim), dan strategis (lihat tujuan jangka panjang). Proses iini membantu karyawan untuk 

memahami cara mereka dapat berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis organisasi dan 

memastikan penggunaan kompetensi yang paling tepat dalam organisasi dan memiliki dampak 

penting dalam organisasi. 

Menururt Damanpour (1992) sebuah inovasi digambarkan sebagai sesuatu yang “ baru untuk 

mengadopsi organisasi”. Fitur utama dari ekonomi baru perubahan sistemik besar, keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan, akselerasi yang cepat atau dinamis, siklus hidup yang lebih 
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pendek untuk produk dan jasa untuk produk dan jasa, dan bentuk baru para pesaing global 

(Friedman, 2011) 

Dan seperti yang diasumsikan oleh Schumpeter (1942), inovasi tidak dapat dipisahkan dari 

kewirausahaan: mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Schumpeter (1942) mendefinisikan 

kewirausahaan sebagai - kemauan dan kemampuan untuk mencapai kombinasi baru yang harus 

bersaing dengan kombinasi yang sudah mapan. Sebuah inovasi secara umum didefinisikan oleh 

Rogers (2003) seperti praktek atau objek yang dianggap baru oleh seorang individu atau unit 

adopsi. Inovasi membutuhkan resistensi dan kemauan untuk belajar, tetapi perubahan belum 

tentu inovatif, dan proses pembelajaran tidak selalu berubah menjadi ide-ide baru menurut 

Osborne & Brown (2005). Suatu hal yang penting mengenai inovasi radikal adalah: apa yang 

'baru' dari perubahan yang telah terjadi? Namun, sifat dari proses pembelajaran, yang telah 

menyebabkan adopsi dari radikal atau perubahan yang meningkat, lebih relevan. Dalam sebuah 

perubahan yang meningkat, unsur-unsur baru atau lapisan baru ditambahkan ke praktik yang ada 

(Osborne & Brown, 2005). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi dan mengungkap implikasi dari manajemen 

inovasi dengan derivasi keuntungan dari kompetitif. Penulis artikel meninjau indikator 

kuantitatif terkait dengan manjemen inovasi, menciptakan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan dan membuat refleksi penilaian situasi di kota Magelang.  

Pada abad 21 kita dituntut untuk bergerak cepat dan dinamis karena banyak terjadi turbulensi, 

ketidakpastian, dan ambiguitas (Bathelt et al.,2004). 

Dalam landscape ini ekonomi baru "pengetahuan" telah menjadi faktor kunci dalam 

mengidentifikasi dan mengeksplorasi cara baru untuk membuat dan membangun keunggulan 

kompetitif. Faktor pendorong terkuat pengetahuan ini muncul ekonomi berbasis telah berbagai 

proses globalisasi, peningkatan deregulasi dan liberalisasi, dan menakjubkan proliferasi 

teknologi komunikasi informasi (Skalkos & Novel 2012;. Cooke et al, 2007). pengetahuan 

ekonomi tampaknya menjadi evolvement alami dari ekonomi industri, dengan transformasi 

penerus terhadap kegiatan pengetahuan intensif bahkan lebih. 

2. Review 

2.1 Overview 

Untuk dapat menciptakan nilai dalam lanskap ekonomi baru, Perusahaan berskala kecil 

menengah (UKM) yang sebagian besar umum di Magelang, perlu memikirkan kembali gagasan 
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tentang bagaimana penciptaan nilai dan inovasi diproduksi, mereka perlu mengubah perspektif 

mereka untuk sukses. UMKM sekarang perlu mempertimbangkan bagaimana pelanggan, dengan 

harapan mereka ada umpan balik, bersama-sama dengan cara-cara baru yang radikal dalam 

organisasi, mengkolaborasikan struktur yang baru, kemudian dapat dikombinasikan untuk 

meningkatkan inovasi dan penciptaan nilai dalam ekonomi. Manajemen modern merupakan 

proses inovasi yang menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh pengusaha 

membantu secara signifikan dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka sebagai hasil 

dari fokus terkonsentrasi pada masalah dan tantangan, kemudian tampilan yang lebih segar untuk 

menciptakan solusi (Fortino, 2011). Pelanggan tidak mungkin menjadi visioner untuk sebuah 

organisasi bisnis, karena itu bukan tugas dari pelanggan untuk menciptakan ide-ide dan 

mengambil ide-ide mereka ke pasar, atau untuk menyediakan produk yang lebih baik, layanan, 

atau bisnis baru konsep atau model.  

Inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki nilai yang signifikan bagi 

individu, kelompok, organisasi, industri, atau masyarakat. Dengan kata lain, sebuah inovasi 

adalah ciptaan yang memiliki nilai signifikan (Gupta, 2011). Inovasi adalah bagaimana sebuah 

perusahaan membuat uang dari kreativitas menciptakan nilai tambah. Untuk melakukannya, 

perusahaan perlu untuk membedakan antara ide-ide asli atau kreatif. ide asli sendiri tidak cukup. 

Ide-ide yang dihasilkan harus memiliki potensi untuk pengolahan dan menciptakan signifikan 

nilai, sehingga menjadi inovasi. Organisasi tidak akan efektif atau efisien kalau mereka tidak 

berinovasi. Pemecahan masalah dan mengejar peluang membutuhkan solusi, banyak yang unik 

untuk situasi tertentu. Namun, sebelum kita dapat memiliki inovasi, pertama kita harus memiliki 

kreativitas, yang merupakan keterampilan untuk berasal sesuatu yang baru dan untuk 

membuatnya operasional dan berharga (Higgins, 1995; Kotabe, 1990). Semua orang memiliki 

kapasitas bawaan untuk kreativitas. Sayangnya, banyak orang memiliki transformasi kapasitas 

kreatif  keterampilan tertahan oleh orang tua, guru, bos dan teman-teman yang menegakkan 

aturan tentang apa yang 

"Perilaku yang dapat diterima" (Friedman, 2011).  

2.2 Manajemen Inovasi 

Aspek utama manajemen inovasi adalah pengalaman pelanggan, organisasi yang berfokus pada 

inovasi menafsirkannya sebagai strategi perusahaan, yang berarti bahwa hal itu memungkinkan 

mereka untuk menyaingi dan mencegah pesaing untuk mendapatkan dan memegang pelanggan, 

mempekerjakan karyawan, dan mendapatkan kekayaan. Hubungan antara organisasi Inovatif dan 
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merek besar dengan pengalaman yang tak terbantahkan. inovasi Sayangnya, yang terbaik 

dijabarkan dan jeli umpan balik pelanggan dapat berubah sebagai sama sekali tidak berguna 

karena kurangnya manajemen yang layak. Dalam rangka melaksanakan efisien. Proses 

pengiriman ada dua langkah yang harus diikuti. Pertama adalah generasi dan motivasi lintas 

fungsional tim dengan para pemimpin perusahaan dari pemasaran untuk manajemen rantai 

pasokan, untuk menyampaikan potensi nilai menawarkan di seluruh pengalaman pelanggan. 

Kedua, umpan balik konsumen dan interaksi harus diperlakukan sebagai sumber yang tak 

ternilai. Meskipun ekstraksi informasi dari manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan 

sistem lain dapat menjadi layak untuk menciptakan praduga wawasan, tes akhir untuk 

pengiriman perusahaan merupakan fakta seperti apa referensi memberikan konsumen akhir. 

Organisasi terkemuka menemukan dan manfaat dari perilaku dari konvergen dengan dan 

mendengarkan suara pelanggan mereka dalam setiap cara yang mungkin. Membangkitkan 

pengalaman yang lebih baik juga menghasilkan fasilitas untuk melampirkan beberapa nilai 

tambahan untuk merek perusahaan (Harrington & Voehl, 2012). Mengingat tempo cepat dari 

perubahan teknologi dan global, bersama-sama dengan munculnya mengkonsolidasikan pasar 

dan industri yang sama sekali baru dan konvergensi strategi, perusahaan memang harus 

menemukan kembali bagaimana mereka melakukan tugas yang paling signifikan dari berinovasi 

dan menciptakan kembali masa depan itu sendiri. Menurut keyakinan kami, lanjut perusahaan 

yang ada dan berkembang pasti akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada dengan yang 

terdiri komponen inti dari mengelola inovasi sebagai sistem di tahun-tahun mendatang (Gupta, 

2011). Seperti dibahas di dalam survei Bain & Company, ada begitu banyak perusahaan salah 

membaca pasar (Higgins, 1995). Survei menunjukkan delapan puluh persen dari 362 peserta 

percaya bahwa mereka menyampaikan "Pengalaman unggul" untuk mereka pasar. Tapi ketika ini 

diklarifikasi dengan pelanggan tentang persepsi pribadi mereka sendiri, itu menggarisbawahi 

bahwa hanya delapan persen dari perusahaan yang dinilai sebagai menyampaikan pengalaman 

superior memang. Jelas itu tidak mengherankan bahwa perusahaan terkemuka menganggap 

menjaga pelanggan mereka puas, tapi ini adalah masalah yang sama sekali berbeda untuk 

mencapai jenis yang loyalitas pelanggan yang membuat mereka unggul. Hal yang menentukan 

mereka makhluk delapan persen di elit posisi sebagaimana didalilkan Harrington & Voehl (2012) 

dalam proses mengambil sebuah tontonan khusus yang komprehensif dari pengalaman pelanggan 

dan berbeda dari sebagian besar organisasi, para pemimpin memanjakan 4 inovasi kategori 
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manajemen secara bersamaan, tidak seperti sisa mayoritas, yang secara otomatis beralih ke 

produk atau layanan merancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Desain yang tepat dari penawaran dan pengalaman untuk pelanggan yang tepat (Inovasi Produk). 

Pengiriman proposal disebutkan dengan memusatkan seluruh perusahaan pada mereka dengan 

penekanan pada crossfunctional  

kolaborasi (Proses Inovasi). 

Pengembangan kemampuan perusahaan untuk memuaskan pelanggan lagi dan lagi, dengan 

meningkatkan proses perencanaan, 

melatih orang-orang bagaimana untuk menghasilkan proposisi pelanggan baru, dan membangun 

akuntabilitas langsung untuk 

Pengalaman pelanggan (Inovasi Pemasaran). 

Manajemen inovasi dengan menggunakan berbagai metode dan program (Manajemen Inovasi). 

Masing-masing dari empat hal ini disebutkan sebelumnya mengacu pada dan memperkuat 

masing-masing dalam suatu sistem dan dalam siklus manajemen. Bersama-sama, mereka 

mengubah perusahaan menjadi salah satu yang terus dipimpin dan diinformasikan oleh nya suara 

pelanggan ', yang dipandu oleh sistem manajemen inovasi. 

2.3 Sistem Inovasi Manajemen 

manajemen inovasi berkaitan erat dengan inovasi manajemen. Ini harus berurusan dengan 

praktik bisnis baru, cara-cara baru pengorganisasian tempat kerja dan metode baru hubungan 

eksternal. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan 

inovasi sebagai: "pelaksanaan metode organisasi baru di praktek perusahaan bisnis, organisasi 

tempat kerja atau hubungan eksternal "(OECD, 2005a, 2005b). Seperti yang dinyatakan oleh 

Yahagi (Harrington & Voehl, 2012), perspektif kisaran sistemik dari sistem manajemen mutu 

sangat penting untuk memahami koneksi sistem ini kepada orang lain. Ada dua belas faktor 

utama dan setidaknya enam kali lebih yang ditundukkan terlibat dalam sistem manajemen 

inovasi. Enam dari faktor-faktor berinteraksi yang dengan arti penting untuk sistem manajemen 

perusahaan Inovasi. 

Mereka dapat ditampilkan sebagai berikut: Manajemen Siklus, Struktur Bisnis, Sumber Daya 

Manajemen, 

Manajemen Desain, Iklim Perusahaan, dan Kinerja Sistem Pengukuran. The penyebab 

interkoneksi enam faktor dapat diamati dalam sistem peredaran darah. Manajemen Siklus 
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memastikan kekuatan pendorong dan kasih sayang dari struktur korelasi empat berikut faktor: 

struktur bisnis, sumber daya, desain dan budaya, yang pada sisi lain sistem pengaruh pengukuran 

kinerja. Jika, misalnya, skala kualitas siklus manajemen miskin, maka akan menjadi umpan balik 

negatif dari seluruh proses siklus dari enam faktor secara umum, yang akan merugikan hasil 

kinerja 

Perusahaan sangat ditunggu oleh manajemen perusahaan. Jika, di sisi lain, tingkat kualitas siklus 

manajemen tinggi, maka umpan balik yang dihasilkan dari enam faktor akan menjadi positif 

yang akan merangsang strategi yang dirasakan dan rencana untuk dimasukkan ke dalam tindakan 

untuk menghasilkan keberhasilan lebih lanjut bagi perusahaan. Oleh karena itu, siklus 

manajemen yang buruk mengisap kualitas dari faktor manajemen lainnya dan sangat baik siklus 

manajemen mengisi kualitas dari lima faktor lainnya. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta 

yang telah dibahas sebelumnya, efek berasal dari lima faktor ini dapat Sekuen akan 

menyebabkan akibat dari sistem pengukuran kinerja untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk 

dari siklus manajemen, tergantung pada kehadiran istilah baik atau buruk. Akhirnya, karena 

kinerja manajemen mengkonsolidasikan ke dalam siklus manajemen, perusahaan dievaluasi 

terbaik terlibat dalam proses perbaikan inkremental dari siklus manajemen dan manajemen 

inovasi akhirnya keseluruhan 

kualitas. 

2.4 Hubungan antara manajemen inovasi dan manajemen pengetahuan 

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam mengubah lingkungan dan ketika ekonomi lebih berbasis 

pengetahuan, inovasi manajemen penting untuk sukses, tetapi inovasi dan manajemen inovasi 

tergantung dari faktor eksternal dan dari manajemen pengetahuan, misalnya, secara internal. 

Penggunaan efektif manajemen pengetahuan dapat mendorong inovasi dalam organisasi dan 

menyebabkan manajemen inovasi yang lebih baik. Mengapa penting, terutama karena strategi 

bisnis organisasi harus inovatif untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif 

(DuPlessis, 2007). Inovasi dapat dianggap sebagai hasil berdasarkan pengetahuan (Quintane et 

al., 2011).Kompleksitas inovasi juga telah meningkat dengan pertumbuhan jumlah pengetahuan 

yang tersedia untuk organisasi dan ini berarti ada kebutuhan dari manajemen pengetahuan dari 

titik manajemen inovasi pandang. Semua "baru" membutuhkan pengetahuan bagaimana 

mengelola inovasi. 

Manajemen pengetahuan memiliki multitafsir definisi. Manajemen pengetahuan (KPMG, 2000) 
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didefinisikan sebagai "sistematis dan terorganisir upaya" untuk menggunakan pengetahuan. The 

Bornemann et al. (2003) menunjukkan pengetahuan manajemen sebagai koordinasi ditargetkan 

pengetahuan dan pengelolaan lingkungan organisasi dalam rangka mendukung transfer 

pengetahuan individu dan penciptaan pengetahuan kolektif, oleh karena itu tidak manajemen 

pengetahuan itu sendiri, tetapi manajemen organisasi dengan fokus pada pengetahuan. Parlby & 

Taylor (2000) menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan dapat membantu untuk mendukung 

inovasi. Inovasi manajemen dapat mengubah pengetahuan menjadi keuntungan dan 

pengembangan pengetahuan dapat menjadi dasar inovasi (Silakan melihat Gambar. 3.) dengan 

berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan inovasi, namun prosesnya dapat berlangsung 

beberapa tahun dari pengembangan pengetahuan untuk respon yang diterima dari target pasar 

(Bornemann et al.,2003). Organisasi dari proses ini dapat juga disebutkan sebagai salah satu 

tantangan manajemen inovasi. Para peneliti Lopez & Esteves (2013) berdasarkan penelitian du 

Plessis (2007) telah datang ke fakta bahwa ada tiga driver untuk penerapan pengetahuan dalam 

inovasi: 

• Untuk membuat, membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui 

pemanfaatan pengetahuan dan melalui 

praktek kolaborasi. 

• Pengetahuan adalah sumber daya yang digunakan untuk mengurangi kompleksitas dalam 

proses inovasi. 

• Integrasi pengetahuan internal dan eksternal organisasi, sehingga lebih tersedia dan 

diakses. Para penulis Alaei et al. (2012) menunjukkan kompleksitas inovasi telah meningkat 

karena peningkatan pengetahuan sebagai dasar inovasi, sebagai organisasi juga harus diyakinkan 

bahwa strategi komersial harus 

inovatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Inovasi juga tergantung 

pada akses ke pengetahuan dan berhasil memperoleh sukses inovasi (Cardinal et al., 2001) .suatu 

penggunaan yang efektif dari manajemen pengetahuan dapat mendorong inovasi dalam 

organisasi dan menyebabkan manajemen inovasi yang lebih baik. 

 

3. Kesimpulan 

Dalam rangka mengembangkan nilai dalam lingkungan ekonomi baru, UKM, yang sebagian 

besar umum di Magelang seharusnya mempertimbangkan kembali gagasan mendirikan mereka 

tentang bagaimana penciptaan nilai dan inovasi dihasilkan karena apa 
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bekerja untuk sebuah perusahaan di masa lalu tidak akan pasti bekerja di waktu ke depan. Aspek 

substansial inovasi manajemen pengalaman pelanggan dan manajemen inovasi berkaitan erat 

dengan manajemen inovasi, di samping itu, harus berurusan dengan praktik bisnis baru, cara-cara 

baru pengorganisasian tempat kerja dan baru metode hubungan eksternal. Kinerja inovasi Latvia 

adalah di bawah tingkat Uni Eropa maju negara dan titik-titik lemah dari Latvia adalah investasi 

perusahaan, hubungan & kewirausahaan, sebaliknya, pertumbuhan kinerja inovasi terbesar dari 

Latvia dapat dikenali merek dagang dan desain komunitas posisi. Implementasi praktis dari 

kebijakan inovasi di Latvia lambat yang tidak mencerminkan keberlanjutan di kinerja inovasi 

dan sebagai kompleksitas inovasi telah meningkat pertumbuhan dalam jumlah pengetahuan yang 

tersedia untuk organisasi, ada banyak tantangan bagi perusahaan untuk mengembangkan 

kompetitif mereka keuntungan. 
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Abstrak 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penggerak roda perekonomian yang paling kecil namun memiliki 

peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam 

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur dan mendorong 

pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah 

mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing 

Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang 

didalamnya Presiden menginstruksikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi untuk pelaku UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP nampaknya belum terlalu dipahami dan 

digunakan oleh UMKM, maka dibutuhkan fungsi dan peranan akuntan untuk pendampingan dan penyusunan 

laporan keuangan UMKM sesuai SAK ETAP. Asean Federation of Accountants (AFA) dan International 

Federation of Accountants (IFAC) telah membentuk IFAC SMP (Small Medium Practitioners) Committee. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar  dan Sartono menunjukkan hasil bahwa penerapan SAK ETAP bagi 

koperasi dan pengusaha kecil yang menjadi subjek penelitian secara keseluruhan masih belum sepenuhnya 

menerapkan SAK ETAP. IAI akan segera menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK EMKM) untuk membantu UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Exposure 

Draft SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. 

 

Kata Kunci: Akuntan, SAK ETAP, ED EMKM 

 

Abstract 
Micro, Small, and Medium Enterprises are the smalleste wheel of economics with very important role in 

stabilizing economics condition in Indonesia. Government had release Undang-undang No. 20 Year 2008 about 

Micro, Small, and Medium Enterprises which arranged and pushed Micro, Small, and Medium Enterprises 

grown in Indonesia. President had release President Instruction No. 6 Year 2014 about Escalation National 

Competitive Advantage Facing Association of Southeast Asian Nations Economics Community which President 

instructed the development of Micro, Small, and Medium Enterprises. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) has set 

accounting standard for Micro, Small, and Medium Enterprises wich is Financial Accounting Standards For 

Entity Without Public Accountability. Financial Accounting Standards For Entity Without Public Accountability 

apparently had not understand and  fully  implemented by Micro, Small, and Medium Enterprises, therefore the 

function and role of accountants are needed to give guidance completing the financial report of Micro, Small, 

and Medium Enterprises. Asean Federation of Accountants (AFA) and International Federation of Accountants 

(IFAC) has formed IFAC SMP (Small Medium Practitioners) Committee. Research done by Tegar and Sartono 

showed that the implementation of Financial Accounting Standards For Entity Without Public Accountability for 

cooperation and small enterpreneurs who become the research subject had not fully implemented Financial 

Accounting Standards For Entity Without Public Accountability. IAI will soon release Financial Accounting 

Standards For Micro, Small, and Medium Enterprises to assist the arrangement financial report of Micro, Small, 

and Medium Enterprises in Indonesia. Exposure Draft of Financial Accounting Standards For Micro, Small, and 

Medium Enterprises will effectively used in 1 January 2018. 
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A. Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penggerak roda perekonomian yang 

paling kecil namun memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi 

di Indonesia. UMKM merupakan penyedia lapangan kerja bagi lingkungan di sekitar UMKM, 

pemerataan pendapatan khususnya bagi kalangan menengah kebawah dan menengah, dan 

pengentasan kemiskinan. Kondisi krisis perekonomian global yang sempat melanda beberapa 

negara di luar negeri terbukti tidak terlalu membawa dampak bagi kondisi perekonomian di 

Indonesia karena dampak tersebut tidak berimbas pada jalannya proses bisnis UMKM 

sehingga stabilitas perekonomian tetap terjaga. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang 

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur dan 

mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah senantiasa membuat 

kebijakan yang mendorong teknis pelaksanaan pemberdayaan UMKM.  

Para pemimpin ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara pada tahun 

2003 telah bersepakat untuk membangun suatu “masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. 

Dalam perkembangannya para pemimpin negara anggota mempertegas komitmennya dan 

memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 (Pokja, 

2015). Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 akan diarahkan kepada pembentukan sebuah 

integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki 

fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Pemberlakuan 

AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, 

makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk 

perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, 

investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. 

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki concern dan komitmen dalam mendukung upaya 

mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui koordinasi, sinkronisasi, 
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sinergi dan kerjasama mulai dari aspek hulu, middle dan hilir dalam kerangka pemberdayaan 

pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pokja, 2015). 

Dalam rangka menghadapi MEA, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing 

Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian 

Nations. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden menginstruksikan pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada:  

a. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Sisi Pembiayaan,  

b. Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka 

Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah,  

c. Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

Sektor usaha tidak bisa lepas dari penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan 

diperlukan pada saat pengajuan modal kepada bank atau lembaga pinjaman. Selain itu, para 

pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui laporan keuangan. Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) selaku penyusun standar keuangan telah menetapkan standar 

akuntansi untuk pelaku UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 

signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak 

terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK 

ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan 

memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan 

SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan 

konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang 

lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa 

tahun (IAI, 2016).  
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B. Permasalahan 

Persaingan dunia usaha yang tidak lagi hanya berasal dari Indonesia tetapi dari 10 

negara di ASEAN  (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, 

Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) sejak 31 Desember 2015 telah memaksa para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah untuk menciptakan inovasi dan ide baru. Supaya mampu bersaing, 

pelaku usaha membutuhkan modal yang bisa diperoleh dari bank atau lembaga keuangan 

lainnya. Salah satu syarat untuk memperoleh modal dari bank adalah laporan keuangan. 

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang mampu menyusun 

laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi merupakan kendala yang masih dialami oleh 

UMKM. Standar yang telah disusun oleh IAI nampaknya belum terlalu dipahami dan 

digunakan oleh UMKM. Disitulah fungsi dan peranan akuntan sangat diperlukan untuk 

pendampingan dan penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai SAK ETAP.    

Organisasi akuntan di dunia telah menujukkan perhatian dan peranannya dalam 

pengembangan UMKM. Pertemuan Asean Federation of Accountants (AFA) pada Agustus 

2015 membahas salah satunya perkembangan Small Medium Enterprises (SME) dalam 

menghadapi MEA 2015. AFA telah melaksanakan Asean Federation of Accountants – 

Myanmar Accountancy Council/Myanmar Institute of Certified Public Accountants – 

Association of Certified Chartered Accountants and Small Medium Practitioners Forum di 

Myanmar memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan dalam melihat isu serta potensi 

dari SMPs dan SMEs yang ada di Asia Tenggara (Pratama, 2015). Selain itu, International 

Federation of Accountants (IFAC) selaku induk organisasi profesi akuntan dunia telah 

membentuk IFAC SMP (Small Medium Practitioners) Committee yang secara khusus 

mempelajari hal dan standar yang khusus bagi praktisi menengah dan kecil yang ada di 

seluruh dunia. Hal tersebut memperlihatkan akuntan di seluruh dunia menujukkan perannya 

mendampingi pelaku UMKM dalam memberikan kontribusinya terhadap perkembangan 

ekonomi ASEAN sebagai suatu kawasan yang berkembang (Pratama, 2015). 

Sebagai wujud pelaksanaan mandat untuk memperkuat profesi akuntan di Indonesia, IAI 

telah melaksanakan revieu implementasi atas SAK ETAP di Indonesia pada tahun 2015. 

Observasi awal menunjukkan kendala dalam implementasi SAK ETAP karena terlalu 

sederhana untuk perusahaan yang relatif besar namun kompleks untuk perusahaan yang kecil 
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dan menengah. Observasi dilakukan dengan metode survey menggunakan kuisioner kepada 

responden sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang tidak terkena kewajiban penerapan SAK Umum selaku potensi 

pengguna SAK ETAP, 

b. Bank Perkreditan Rakyat yang diberikan ruang dalam regulasi untuk menggunakan 

SAK ETAP, dan 

c. Kantor Akuntan Publik sebagai pemeriksa laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 

Selain itu, pada bulan Juni 2015, IAI telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD).  

Hasil observasi sebagai berikut, sebanyak 84% responden menyatakan bahwa SAK 

ETAP telah dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dan tepat dalam pelaporan keuangan 

sedangkan 56% auditor (KAP) berpandangan bahwa auditee yang menggunakan SAK ETAP 

masih belum dapat memahami dan menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangan 

dengan baik dan tepat. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa 26% manajemen pengguna 

SAK ETAP telah mengerti pentingnya arti dari suatu pelaporan keuangan, hanya 14% rajin 

mengikuti dan mengupdate pengetahuan akuntansi khususnya tentang SAK ETAP melalui 

pelatihan, seminar dan kursus, dan 21% sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai SAK ETAP. Kesimpulan hasil observasi yang dilakukan adalah pada 

dasarnya SAK ETAP sudah memadai. Namun, hal penting lain yang perlu diatur lebih lanjut 

dalam SAK ETAP: 

a. Panduan teknis implementasi SAK ETAP 

b. Modifikasi SAK ETAP dengan mengacu pada International Financial Reporting 

Standards for Small and Medium Sizes Enterprises 

c. Modifikasi SAK ETAP dengan menambahkan DK 

Akuntan memegang peranan penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia 

khususnya dalam menghadapi persaingan dengan negara ASEAN. MEA akan memberikan 

pasar yang besar bagi pelaku UMKM dan akuntan dapat memberikan kontribusi dalam 

penyusunan laporan keuangan dan pengembangan strategi bisnis. Akuntan memegang peranan 

yang sangat penting bagi perkembangan UMKM melalui Dewan Standar IAI untuk menyusun 

standar akuntansi keuangan yang lebih spesifik ditujukan untuk UMKM juga para akuntan 

yang telah terdaftar sebagai Chartered Accountant sebagai konsultan dalam hal pengambilan 
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keputusan yang penting guna perkembangan usaha. Melalui peranan akuntan, laporan 

keuangan UMKM akan berkualitas dan memudahkan akses ke bank atau lembaga keuangan 

lainnya.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar (dalam Handayani, et.al., 2015) menunjukkan 

hasil bahwa kebanyakan pengusaha kecil enggan melakukan pencatatan atas kegiatan 

usahanya dikarenakan persepsi mereka yang menganggap bahwa pembukuan atau akuntansi 

sangatlah rumit. Sartono (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan SAK 

ETAP bagi koperasi yang menjadi subjek penelitian secara keseluruhan masih belum 

sepenuhnya menerapkan SAK ETAP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kendala 

penggunaan SAK ETAP akibat keterbatasan sumber daya manusia. Dibutuhkan peranan 

akuntan untuk mewujudkan penggunaan SAK ETAP pada setiap UMKM. Akuntan memberi 

solusi keterbatasan sumber daya manusia melalui pendampingan pembukuan dan penyusunan 

laporan keuangan serta pemberian konsultasi pengembangan bisnis. 

IAI sebagai organisasi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia sudah sejak awal 

menyatakan kesiapannya menghadapi MEA, termasuk dalam hal pengembangan UMKM. IAI 

akan segera menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM) untuk membantu UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan 

mereka. Penguatan UMKM Indonesia pada dasarnya akan berimplikasi pada makin kuatnya 

posisi UMKM di regional (Nabillya, 2016). SAK EMKM akan meningkatkan akuntabilitas 

UMKM di Indonesia. Exposure Draft SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan 

pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. ED SAK EMKM ditujukan untuk 

digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang 

diatur dalam SAK ETAP. ED SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018.  

ED SAK EMKM diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di 

Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam 

kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. ED SAK EMKM ini merupakan 

standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. 

Misalnya, dari sisi teknikal, ED SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya 

historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya 

(IAI, 2016).  
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C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan permasalahan tersebut diatas, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah telah mengatur dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah senantiasa membuat kebijakan yang mendorong teknis 

pelaksanaan pemberdayaan UMKM.  

2. Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam 

Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. 

Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden menginstruksikan pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selaku penyusun standar 

keuangan telah menetapkan standar akuntansi untuk pelaku UMKM, yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

3. Organisasi akuntan di dunia telah menujukkan perhatian dan peranannya dalam 

pengembangan UMKM. Asean Federation of Accountants (AFA) dan International 

Federation of Accountants (IFAC) selaku induk organisasi profesi akuntan dunia telah 

membentuk IFAC SMP (Small Medium Practitioners) Committee yang secara khusus 

mempelajari hal dan standar yang khusus bagi praktisi menengah dan kecil yang ada di 

seluruh dunia.  

4. IAI telah melaksanakan revieu implementasi atas SAK ETAP di Indonesia pada tahun 

2015. Observasi awal menunjukkan kendala dalam implementasi SAK ETAP karena 

terlalu sederhana untuk perusahaan yang relatif besar namun kompleks untuk 

perusahaan yang kecil dan menengah. 

5. Beberapa penelitian mengenai UMKM menunjukkan kendala penggunaan SAK ETAP 

akibat keterbatasan sumber daya manusia. Dibutuhkan peranan akuntan untuk 

mewujudkan penggunaan SAK ETAP pada setiap UMKM melalui pendampingan 

pembukuan dan penyusunan laporan keuangan serta pemberian konsultasi 

pengembangan bisnis. 
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6. IAI akan segera menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK EMKM) untuk membantu UMKM di Indonesia dalam menyusun 

laporan keuangan mereka. Dari sisi teknikal, ED SAK EMKM murni menggunakan 

dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan 

liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. 

Beberapa saran yang penulis berikan adalah: 

1. IAI selaku dewan penyusun standar keuangan sebaiknya melakukan pendampingan 

dan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada pelaku UMKM secara berkala. 

2. IAI cabang provinsi dapat menyelenggarakan sosialisasi implementasi SAK ETAP 

kepada setiap pelaku UMKM pada provinsi tersebut. 

3. Akuntan praktisi maupun akademisi di Indonesia senantiasa aktif memberikan 

pendampingan penyusunan laporan keuangan UMKM melalui pembuatan modul 

penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP yang mudah dipahami oleh UMKM.   
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RINGKASAN 

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan akan membawa 

dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. 

Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan batu kapur, 

diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat. 

Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada 

permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan 

pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, dan pencemaran udara 

dari penambangan serta pengolahan batu kapur. 

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan batu gamping di Desa Karangdawa Kabupaten Tegal pada 

umumnya dapat tercapai bila orientasi kebijakan pemerintah mengarah pada keberlangsungan kawasan  

tersebut. Dalam RT RW Kabupaten Tegal 2009 -2029, daerah kawasan batu gamping Desa Karangdawa 

diperuntukan untuk usaha penambangan rakyat, akan tetapi dalam penyusunan terseb ut tidak mengindahkan 

dampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga perlu adanya perhitungan mengenai valuasi dan 

identifikasi sosial dari penambangan batu kapur Desa Karangdawa, karena hasil dari valuasi ekonomi dapat 

digunakan sebagai salah satu awalan kebijakan dalam pengelolaan kawasan Batu gamping tersebut. 

Permasalahan yang terjadi di kawasan batu gamping Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten 

Tegal yang terancam  hilang bilamana tidak dijaga dengan maksimal karena adanya aktifitas penambangan 

tanpa memperhatikan keberadaan dan kelestarian lingkungan serta kehidupan sosial  sekitarnya  karena 

hanya memperhatikan keuntungan dari segi ekonomi saja oleh para pengambil keputusan pada umumnya dan 

oleh penambang pada khususnya. Indikator pembangunan yang biasanya diukur berdasarkan hal - hal yang 

bersifat tangible (terukur) juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan berkurangnya nilai di kawasan 

tersebut. Sedangkan hal - hal yang bersifat intangible (tidak terukur) masihlah sangatlah rendah. 

Kawasan batu gamping Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal memiliki 

karakteristik potensi sumberdaya yang berupa pemanfaatan guna langsung dari Batu gamping sebesar Rp. 

445.551.398.742,667 atau  ± Rp. 445,5 M. Dan Karakteristik sosial dari usaha penambangan perlu adanya 

pengalihan profesi dari penambangan ke profesi yang bersifat tangible (terukur) dan berjangka panjang 

karena usaha penambangan merupakan faktor utama yang mengakibatkan berkurangnya nilai di kawasan 

gunung gamping. 

 
Kata Kunci : Valuasi Ekonomi, Kabupaten Tegal, Desa Karangdawa 

 
ABSTRACT 

The human factor in the process of mining who do not concern the environment will bring the impact of the 

environmental damage either on the social and cultural factors , factors physical  or factors biotiknya .The 

social and cultural factors that can affect the level the impact of mining activities limestone , including social 

levels the community , level of income , education , jobs and perceptions of .The impact of social and cultural 

mining to areas in the area mining , is usually located in similar problems to the namely the mining the that 

must pass through land with private ownership ( private property ) , road construction as a means of 

transportation being broken , and air pollution of mining and processing limestone . 

The management and the utilization of the area of limestone in the village karangdawa kabupaten tegal 

generally be achieved if government policy orientation lead to the sustainability of the area .In RT RW 

Kabupaten Tegal 2029-2009 , area local limestone karangdawa village is dedicated to ceased the people , 

however in such compilation did not know or regard the impact of the environmental damage that occurs , so 

that is necessary to have a reckoning about valuasi socia l and identification of a stone quarry karangdawa 

lime village , because the result of economic valuasi can be used as one of a prefix policy in the management 

mailto:gentur.jalunggono@gmail.com
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of the area of the limestone. The problem in the region limestone village karangdawa kecamatan margasari 

is kabupaten tegal threatened lost when unmanned maximally because the activity without attention to the 

existence of mining and environmental sustainability and social life the surrounding areas because only for 

advantage of economic aspect just by decision-makers in general and by miners in particular .Development 

indicators who usually measured based on the things that is tangible ( measurable also is one factor 

resulting in reduced value in the area .While the things that is intangible ( can be  measured ) masihlah was 

extremely low. 

The area of limestone village karangdawa kecamatan margasari is kabupaten tegal having the 

characteristics of the potential resources in the form of the utilization of in order to directly from limestone 

as much as rp .445.551.398.742,667 or ± Rp. 445,5 M. And characteristic of social of ceased is necessary to 

have a profession of diversion mining to a profession that is both tangible ) ( measurable and long -term 

mining because the business was the main factor that results in reduced value in the area of limestone 

mountain 

 
Keywords: Valuasi economy , District Tegal , Karangdawa Village 

 

Latar Belakang Masalah 

Kawasan Batu kapur atau biasa disebut dengan batu gamping atau Karst merupakan 

salah satu kawasan di bumi ini yang melalui proses terbentuknya berlangsung selama 

jutaan tahun melalui peristiwa yang melibatkan faktor-faktor geologi, fisika, kimia, dan 

biologi. Proses ini diawali dengan pergerakan lempeng bumi yang bersifat dinamis. 

Pergerakan lempeng bumi tersebut menyebabkan lempeng saling bertabrakan dan 

menghasilkan gaya tektonik yang mendorong sebagian lempeng ke atas. Peristiwa ini 

menyebabkan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengandung kapur / 

kalsium karbonat (CaCO3) terangkat dari dasar laut ke permukaan. Peristiwa yang 

disebabkan oleh gaya tektonik ini menghasilkan deretan bukit kapur/gamping di 

permukaan laut.  

Kawasan karst di Indonesia terbantang dari pulau Sumatera hingga pulau Papua yaitu 

mencapai ± 154.000 kilometer persegi1. Umur batuan karst di Indonesia sangatlah 

beragam, paling tua adalah Devon2 dan sebagian lagi masih terbentuk hingga saat ini yaitu 

di pinggiran pantai. Ketebalan kawasan karst di Indonesia berkisar antara puluhan hingga 

ratusan meter. Sedangkan di pulau Papua ketebalan kawasan karst mencapai ribuan meter. 

Jika tebal rata-rata karst batuan gamping 100 meter saja, maka Indonesia memiliki 

cadangan batu gamping sebanyak 3,9 trilyun ton3.  

Hingga kini di Indonesia, kawasan karst masih dianggap oleh sebagian besar 

masyarakat bahkan oleh sebagian besar ahli tambang dan geologi Indonesia hanya sebagai 

sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi dari segi tambang dengan memiliki 

cadangan batu gamping yang jumlahnya mencapai 3,9 trilyun ton merupakan potensi yang 

sangat menggiurkan. Batu gamping yang sebagian besar tersusun oleh mineral kalsium 

karbonat (CaCO3) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku 

pembuatan semen, bahan pemutih, penetral keasaman tanah, bahan keramik, industri kaca, 

pengembangan dan pengisian dalam industri cat. Selain itu, fosfat yang terkandung dalam 

sedimen beberapa gua yang pernah dihuni banyak kelelawar dan burung walet juga 
                                                                 
1
 Surono et.al. 1999 dalam Hanang samodra,2001.Nilai Strategis Kawasan Karst Di Indonesia:Pengelolaan 

dan Perlindungannya.Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Hal. 4. 
2
 Peristilahan umur batuan dalam ilmu geologi untuk 410 – 360 juta tahun.  

3
 Surono et.al. 1999 dalam Hanang samodra, 2001.Nilai Strategis Kawasan Karst Di Indonesia:Pengelolaan 

dan Perlindungannya.Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Hal. 4. 
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ditambang untuk digunakan sebagai pupuk organik. Bahkan kawasan karst di pulau Papua 

memiliki potensi yang jauh lebih besar, yaitu galian logam bernilai seperti emas, perak, 

tembaga dan seng. 

Menurut Rahmi (1995), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut :  

1. Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian 

Negara serta pertahanan dan keamanan Negara 

2. Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu dapat menjamin hajat hidup orang 

banyak, Contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain 

3. Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya 

tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Contohnya marmer, 

batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral. 

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan 

tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, 

faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi 

tingkat dampak kegiatan penambangan batu kapur, diantaranya tingkat sosial masyarakat, 

tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat. Dampak sosial 

budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak 

pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah 

dengan kepemilikan pribadi (private property), bangunan jalan sebagai sarana transportasi 

menjadi rusak, dan pencemaran udara dari penambangan serta pengolahan batu kapur. 

Permasalahan sosial masyarakat akibat adanya kegiatan penambangan batu kapur 

merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini menyangkut 

kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat 

terutama yang berada di sekitar wilayah areal penambangan batu kapur. Lingkungan sosial 

masyarakat sangat kompleks, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial 

dan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.  

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan batu gamping di Desa Karangdawa 

Kabupaten Tegal pada umumnya dapat tercapai bila orientasi kebijakan pemerintah 

mengarah pada keberlangsungan kawasan  tersebut. Dalam RTRW Kabupaten Tegal 2009 

-2029, daerah kawasan batu gamping Desa Karangdawa diperuntukan untuk usaha 

penambangan rakyat, akan tetapi dalam penyusunan tersebut tidak mengindahkan dampak 

dari kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga perlu adanya perhitungan mengenai 

valuasi dan identifikasi sosial dari penambangan batu kapur Desa Karangdawa, karena 

hasil dari valuasi ekonomi dapat digunakan sebagai salah satu awalan kebijakan dalam 

pengelolaan kawasan Batu gamping tersebut.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di kawasan batu gamping 

Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang terancam  hilang bilamana 

tidak dijaga dengan maksimal karena adanya aktifitas penambangan tanpa memperhatikan 

keberadaan dan kelestarian lingkungan serta kehidupan sosial  sekitarnya  karena hanya 

memperhatikan keuntungan dari segi ekonomi saja oleh para pengambil keputusan pada 

umumnya dan oleh penambang pada khususnya. Indikator pembangunan yang biasanya 

diukur berdasarkan hal - hal yang bersifat tangible (terukur) juga menjadi salah satu faktor 
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yang mengakibatkan berkurangnya nilai di kawasan tersebut. Sedangkan hal - hal yang 

bersifat intangible (tidak terukur) masihlah sangatlah rendah. Dalam nilai ekonomi total 

bukan hanya dinilai dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan, namun nilai tersebut terdiri 

dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sekitar kawasan batu gamping Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal secara langsung ataupun tidak 

langsung. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik sosial yang ada di kawasan batu kapur Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal? 

2. Mengetahui besarnya nilai Valuasi ekonomi serta identifikasi sosial dari kawasan 

batu kapur Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial yang ada di sekitar  kawasan batu kapur 

Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

2. Menganalisis besarnya potensi nilai ekonomi kawasan batu kapur Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas persoalan - persoalan yang 

mungkin timbul akibat pemanfaatan ekosistem kawasan batu kapur Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 

2. Dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan kebijakan mengenai 

pengelolaan kawasan batu kapur Desa Karangdawa Kecamatan Margasari 

Kabupaten Tegal 

TINJAUAN TEORITIS 

1. Dampak Kegiatan Penambangan  

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu 

kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan 

pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain 

pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan 

antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. 

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain 

perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, 

perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan 

tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain 

perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan 

sosial, budaya dan ekonomi. Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak 

hanya bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap 

komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin 

besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. 
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Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak 

dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan 

perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna 

tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak 

pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi 

juga untuk kepentingan manusia. 

2. Penilaian Jasa Lingkungan 

Barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh sumberdaya secara garis besar dapat 

digolongkan ke dalam barang dan jasa yang memiliki pasar (pada umumnya memiliki 

harga pasar) dan tidak memiliki pasar (pada umumnya tidak memiliki harga pasar). 

Karakteristik barang dan jasa lingkungan yang memiliki pasar adalah informasi lengkap 

(perfect information), sehingga harga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan 

konsumsi. Karakteristik barang dan jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar bisa jelas 

tetapi tidak memiliki harga, sehingga keputusan untuk mengkonsumsinya tidak didasarkan 

pada harga, tetapi oleh preferensi willingnes to pay seseorang. Willingness to pay (WTP) 

merupakan besarnya kemauan seseorang dalam membayar jasa-jasa alam dan lingkungan 

yang diterimanya. Besar kecil biaya yang ingin dibayarkan tergantung persepsi dari 

penerima jasa lingkungan. 

Kelompok manfaat dari barang dan jasa yang memiliki pasar dari gua misalnya 

adalah semen, pupuk guano, pupuk dolomit, bahan pemurnian bijih besi, keprus, plaster 

lime, soda kapur, kapur tohor, dan bahan penaik derajat keasaman tanah pertanian 

(singkong). Kelompok manfaat dari barang dan jasa yang tidak memiliki pasar dari gua 

misalnya adalah sumber daya air (akuifer), tempat berlindung dan berkembang biak 

(habitat) satwa gua, aktivitas spiritual/aktivitas troglodit, pemandangan, perlindungan 

keanekaragaman hayati, estetika, dan cagar budaya. 

Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk penghitungan kerugian dari dampak 

suatu kegiatan, biaya pencegahan dampak, tarif retribusi, tarif/tiket masuk gua, tarif pajak 

sumberdaya, kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusakan lingkungan (dalam 

kasus eksternalitas negatif) dan penyedia jasa lingkungan (dalam kasus eksternalitas 

positif), alokasi investasi (asset) untuk tujuan pengelolaan dan analisis biaya manfaat suatu 

proyek.  

3. Konsep Nilai untuk Sumberdaya 

Pengertian nilai atau value, khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan, memang bisa berbeda jika dipandang 

dari berbagai disiplin ilmu. Dari sisi ekologi, misalnya, nilai dari gua bisa berarti 

pentingnya gua sebagai habitat kelelawar atau fungsi ekologis lainnya. Dari sisi teknik, 

nilai gua bisa sebagai penangkal hama (kelelawar yang tinggal di dalam gua akan 

membantu mengendalikan populasi serangga) dan sebagainya. Perbedaan mengenai 

konsepsi nilai tersebut tentu saja akan menyulitkan pemahaman mengenai pentingnya 

suatu ekosistem. Karena itu, diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian 

ekosistem tersebut. Salah satu tolok ukur yang relatif mudah dan bisa dijadikan sebagai 

persepsi bersama berbagai disiplin ilmu tersebut adalah pemberian price tag (harga) pada 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan atau disebut 
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sebagai nilai ekonomi sumber daya alam (Fauzi, 2006). Harga dari barang dan jasa 

lingkungan dapat direpresentasikan oleh nilai WTP masyarakat. Besarnya WTP tersebut 

juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendapatan masyarakat, pendidikan, 

kontribusi sumberdaya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Semakin 

besar tingkat ketiga variabel tersebut, maka WTP masyarakat pun akan semakin besar pula, 

dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil tingkat ketiga variabel tersebut maka semakin 

kecil pula WTP masyarakat terhadap sumberdaya. 

4. Pengertian Nilai Ekonomi 

Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum 

seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa 

lingkungan. Secara formal konsep ini merupakan keinginan membayar (willingness to pay) 

seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan 

(Fauzi, 2006). 

Konsep nilai ekonomi total juga diperkenalkan oleh Pearce dan Warford (1993), dan 

konsep ini merupakan struktur teoritis untuk menilai nilai ekosistem secara keseluruhan. 

Nilai ekonomi total adalah nilai moneter sumber daya alam dan lingkungan (SDAL) yang 

merupakan proxy yang mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki SDAL di suatu ekosistem 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan dari 

nilai ekonomi berbasis pemanfaatan atau penggunaan (use value) dan nilai ekonomi 

berbasis bukan pemanfaatan atau penggunaan (non use value). Use Value terdiri dari nilai 

guna langsung, nilai guna tak langsung dan nilai guna pilihan. Sementara itu non Use 

Value terdiri dari dua komponen nilai yaitu nilai warisan dan nilai keberadaan. 

5. Valuasi Ekonomi 

Valuasi Ekonomi adalah sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan terlepas apakah 

nilai pasar (market price) tersedia atau tidak (Fauzi, 1999). Valuasi ekonomi adalah upaya 

pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan 

lingkungan, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya yang berupa nilai ekonomi total, nilai 

pemulihan kerusakan/pencemaran, serta nilai pencegahan pemcemaran/ kerusakan 

(Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). 

Pengembangan valuasi ekonomi sumber daya alam merupakan suatu jalan agar 

kualitas akses dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan meningkat. Hal ini tertera 

dalam Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah. 

A. Analisis Data Hasil Penelitian 

Data yang dianalisis merupakan data – data yang didapat dilapang baik berupa 

pengolahan citra satelit, pengamatan langsung, wawancara dan kuisioner yang diperoleh 

dari responden yang melakukan aktifitas di kawasan batu Gamping Desa Karangdawa 

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai 

ekonomi total dari kawasan batu Gamping Desa Karangdawa Kecamatan Margasari 

Kabupaten Tegal. 

1. Valuasi Ekonomi Kawasan Batu Gamping Desa Karangdawa 
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Nilai guna langsung (Direct Use Value) merupakan nilai yang diperoleh dari 

pemanfaatan batu Gamping Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dari 

Kapur gamping sebagai bahan baku Kapur tohor dan ataupun dijual langsung kepada 

konsumen yang diukur menggunakan Market Prices Approach dengan harga yang 

digunakan adalah harga pasar di tingkat produsen setempat. 

Berdasarkan hasil wawancara langsung dan data dari responden diketahui para 

penambang yang melakukan penambangan batu gamping menjual kepada konsumen batu 

gamping, baik kepada tobong kapur dan ataupun konsumen langsung seharga Rp. 

180.000,- per 1 truk. Rata – rata berat batu gamping per truk adalah 3 Ton atau 3.500Kg. 

Dari hasil penjualan batu gamping per truk tersebut dibagi sebesar Rp. 30.000,- untuk 

ongkos supir truk dan bongkar, Rp. 7.000,-  untuk sewa lahan kepada koperasi, Rp. 

77.500,- kepada pemilik truk, dan sisanya Rp. 65.000,- merupakan keuntungan yang 

didapat dari para penambang. Rata – rata para penambang sanggup mengumpulkan batu 

gamping per hari sebanyak 3 truk (9 Ton) dengan jumlah personel 3 orang. Maka 

keuntungan bersih penambang tersebut Rp. 65.000,- dikalikan 2 truk dan dibagi jumlah 

personel adalah Rp. 65.000,- per orang. 

Berdasarkan perhitungan perhitungan irisan melintang (Cross section) sebanyak 42 

irisan pada sebaran batu gamping diketahui volume gamping sebesar 61.691.732,1336 

Ton. Dalam perhitungan valuasi ekonomi batu gamping dalam potensi gamping 

diasumsikan batu gamping di tambang habis maka nilai yang didapat sebesar : 

61.691.732,1336 Ton : 9 Ton (3 truk) x Rp. 65.000,- =  Rp.  

445.551.398.742,667. 

Jadi nilai potensi batu gamping dari gunung gamping di Desa Karangdawa sebesar 

Rp. 445.551.398.742,667 atau  ± Rp. 445,5 M. Pendekatan valuasi ini memperhitungkan 

penambangan yang bersifat sekali habis tanpa memprediksi jumlah waktu penambangan 

sampai habis.  

2. Karakteristik Sosial Kawasan Batu Gamping Desa Karangdawa 

Kawasan batu gamping atau yang biasa disebut sebagai kawasan karst dapat 

diartikan sebagia suatu kawasan yang diwarnai oleh kegiatan pelarutan atau proses 

karstifikasi4. Secara luas kawasan karst merupakan perpaduan antara unsur morfologi, 

kehidupan, energi, air, gas, tanah dan batuan yang membentuk kesatuan sistem yang utuh 

baik di eksokarst dan endokarstnya. Salah satu pemegang peran adalah hutan pada 

kawasan daerah karst yang merupakan eksokarst, memegang peran yang penting dalam 

fungsi hidrologis, sebagai daerah resapan air tanah dalam proses epikarst, dan penahan 

erosi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 Hanang,S, 2001.dalam Ruswanto et al, 2002.Inventarisasi geologi lingkungan kawasan karst Gombong 

Kabupaten Kebumen Jawa tengah;kajian geologi lingkungan untuk menunjang tata ruang wilayah kawasan 

karst. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.Bandung. Hal.3-1. 
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Gambar 1. Proses Pelarutan di Kawasan Karst Oleh Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.speleogenesis.info diunduh pada 6 Desember 2014 

batuan karbonat terutama jenis batu gamping / limestone (CaCO3) yang mengalami 

pelarutan oleh air (H₂O) terutama air yang mengandung unsur CO₂ seperti air hujan. 

Sehingga batuan gamping menyimpan potensi CO₂ yang tersimpan didalamnya. Dengan 

adanya aktifitas penambangan, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan pelepasan 

unsur CO₂ yang terendapkan di batuan gamping ke udara sehingga akan mengakibatkan 

gangguan polusi secara khusus dan ataupun pemanasan global (effek rumah kaca) secara 

umum.  

Dengan adanya degradasi dan dampak – dampak negatif dari adanya aktifitas 

penambangan batu gamping maka untuk menganalisis karakteristik sosial dari adanya 

penambangan batu gamping di Desa Karangdawa adalah melihat karakteristik sosial dan 

pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kawasan batu gamping serta perilaku 

masyarakat dalam usaha dan aktifitas masyarakat. 

Mayoritas pengetahuan responden mengenai kawasan batu gamping sebatas potensi 

tambang saja, hal ini terlihat dari hasil kuisioner yang berupa pertanyaan essai, mayoritas 

90 persen responden hanya mengetahui kawasan batu gamping sebagai kawasan batu 

kapur saja dan punya potensi di tambang tanpa mengetahui asal usul terbentuknya batu 

gamping dan pengelolaannya, sedangkan 10 persen responden tidak mengetahui tentang 

kawasan batu gamping desa Karangdawa. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai 

kawasan batu gamping disebabkan latar pendidikan yang rendah dan minimnya upaya dari 

pemerintah dan ataupun kalangan akademisi memberikan pemahaman mengenai kawasan 

batu gamping. 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber di Desa Karangdawa, aktifitas 

penambangan telah dilakukan sejak tahun ±1950an, aktifitas pada saat ini masih bisa 

dikatakan sangat tradisional berbeda jauh dengan kondisi saat ini yang lebih modern. 

Kondisi awal hingga awal tahun ±1990an kawasan batu gamping Desa Karangdawa masih 

berupa hutan dan masih terdapat hewan-hewan seperti kera, babi hutan, kijang, dan 

beberapa responden mengatakan terdapat harimau di daerah bukit gamping Desa 

Karangdawa sehingga oleh masyarakat Desa Karangdawa, Gunung Gamping Desa 
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Karangdawa diberi nama Gunung Gua Macan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara 

saat ini hanya tersisakan koloni keleawar yang bersarang di Gua Lawa saja.  

 

Tabel 1. Mata Air Yang Terdapat Di Kawasan Batu Gamping Desa Karangdawa 

N0 Cara 
Total Persentase 

(jiwa) % 

1 Tidak Terdapat Mata Air 36 72 
2 Terdapat Sumber Mata Air 14 28 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Batu Gamping yang sifatnya mudah terlarutkan oleh air menyebabkan darah batu 

gamping menyimpan potensi akifer air tanah dan terciptanya lorong – lorong gua yang 

indah di dalamnya. Berdasarkan tabel 1 mayoritas menyatakan kawasan batu gamping 

Desa Karangdawa memiliki potensi air yaitu berupa mata air sebanyak 36 reponden atau 

72 persen dan yang menyatakan tidak memiliki potensi sumberdaya air sebanyak 14 

responden 28 persen. Saat ini jumlah mata air yang terdapat di kawasan batu gamping 

Desa karangdawa beradasarkan data yang diperoleh dari responden rata – rata menyatakan 

tersisa 1 sumber mata air saja yaitu mata air Banyumudal. Sedangkan mayoritas responden 

menyatakan dahulu daerah kawasan batu gamping Desa Karangdawa memiliki perguaan, 

tapi saat ini tersisa 1 gua saja (Masuk dalam wilayah administrative kabupaten Brebes) 

sedangkan gua – gua lainnya suda hancur dikarenakan ambles akibat penambangan batu 

gamping. Banyaknya responden yang mengetahui adanya mata air dan gua serta kondisi 

hutan sebelum dan saat ini di  daerah kawasan batu gamping Desa Karangdawa karena 

lamanya usaha penambangan yang telah dilakukan (Tabel 1) sehingga dari keterangan 

responden tersebut dapat diketahui perubahan dan degradasi lingkungan yang terjadi. 

Gambar 2. Citra Satelit Mengenai Perubahan Kondisi Penambangan Salah Satu Bukit Di 

Kawasan Batu Gamping Desa Karangdawa 

  
Tahun 2004 Tahun 2007 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

639 
 

  
Tahun 2013 Tahun 2014 

Sumber : Citra Satelit Google Earth Real Time diunduh pada 6 Desember 2014 

Pada Gambar 2 dapat dilihat proses aktifitas penambangan terhadap kerusakan 

lingkungan di salah satu bukit di kawasan batu gamping Desa Karangdawa dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2004 dapat dilihat telah ada usaha penambangan skala kecil yang terjadi, 

dan tutupan lahan masih sangat banyak. Pada tahun 2007 skala penambangan sedikit 

meningkat dan pada tahun 2014 (jarak 10 tahun) luasan tutupan lahan hanya tersisa 20 

persen, dan yang terlebih parahnya, peningkatan penambangan terjadi peningkatan secara 

signifikan dari tahun 2013 – 2014.  Padahal Kawasan batu gampingmerupakan kawasan 

yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan dikarenakan kondisi geologis, 

geomofologis, dan hidrologis ekosistemnya menjadikan kawasan ekosistem gamping / 

karst memeliki keterbatasan yang berbeda dengan kawasan lain seperti kawasan gunung 

api, kawasan pesisir, dan kawasan dataran. Kondisi lapisan tanah yang tipis serta 

kelangkaan air permukaan pada kawasan gamping / karst menyebabkan terciptanya 

ekosistem yang unik baik di permukaan dan ataupun didalamnya. Hilangnya tutupan 

vegetasi menyebabkan erosi tanah mengalami percepatan dan meninggalkan singkapan 

batuan di lereng-lereng perbukitan gamping / karst. Kondisi lahan dengan batuan yang 

tersingkap inilah yang menjadikan upaya pemulihan ekosistem karst relatif sulit. 

Perusakan yang terjadi di dalamnya akan menyebabkan kerusakan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan kawasan lainnya. Disamping itu, membutuhkan waktu yang panjang 

untuk pemulihan dan bahkan tidak terpulihkan dikarenakan proses pembentukan batuan 

karbonat seperti batuan gamping memerlukan proses jangka waktu yang sangat lama.  

Tabel 2. Pendapat Responden Dan Kesediaan Memberikan Kompensasi 

N0 
Pendapat 

Responden 

Pencemaran 

Udara 

Perse

ntase 
Pencemaran 

Air 

Perse

ntase 

Kesediaan Memberikan 

Kompensasi Terhadap 

Rusaknya Lingkungan 

Perse

ntase 

% %  % 

1 Ya 32 64 22 44 16 32 

2 Tidak 12 24 28 56 28 56 

3 Tidak Tahu 6 12 0 0 6 12 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Pada tabel 2. diketahui pendapat dari 50 orang responden  yang melakukan aktifitas 

di bukit batu gamping terhadap kondisi lingkungan dari adanya usaha dan aktifitas 
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penambangan batu gamping di Desa Karangdawa. Responden yang menyatakan terjadi 

adanya pencemaran udara sebanyak 32 responden atau 64 persen. Dan 12 responden atau 

24 persen menyatakan tidak  terjadi pencemaran udara. Banyakny responden yang 

menyatakan terjadi pencemaran udara karena tinggal di sekitar daerah penambangan yang 

terkena dampak langsung dari debu dan asap pembakaran tobong kapur. Responden yang 

menyatakan terjadi pencemaran air sebanyak 22 responden atau 44 persen dan yang 

menyatakan tidak terjadi pencemaran air sebanyak 28 responden atau 56 persen. 

Banyaknya responden yang menyatakan terjadinya pencemaran air berdasarkan lamanya 

responden melakukan aktifitas di daerah batu gamping Desa Karangdawa sehingga 

mengetahui dengan pasti banyaknya mata air yang hilang dan rusak. 

Dari tabel 2 terdapat hal yang mengejutkan dikarenakan terdapat 16 responden atau 

32 yang bersedia mengeluarkan uang / berkorban untuk mengembalikan dan menjaga 

kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan batu gamping Desa Karangdawa. Besaran 

rata – rata uang yang rela dikorbankan untuk mengembalikan dan menjaga kerusakan 

lingkungan yang terjadi sebesar Rp. 50.000,- per responden. Kesediaan membayar atau 

bisa disebut dengan willingnes to pay (wtp) merupakan bentuk price tag dari masyarakat 

akan dampak – dampak negatif yang dihasilkan dari kerusakan lingkungan. Dengan 

semakin tingginya pendidikan masyarakat, maka secara otomatis kesediaan akan menjaga 

dan memelihara kelestarian kawasan batu gamping Desa Karangdawa maka akan semakin 

meningkat. 

Tabel 3. Kesehatan Responden 

N0 Seringnya Sakit 
Total Persentase 

(jiwa) % 

1 1 x dalam setahun  11 22 
2 2-4 x dalam setahun 14 28 
3 Setiap bulan 25 50 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya dampak Penambangan 

menyebabkan rentannya kesehatan dari mayarakat sekitar. Pada tabel 3 diketahui intensitas 

responden yang mengalami sakit, paling banyak responden mengalami sakit  setiap bulan 

dalam setahun sebanyak 25 responden atau 50 persen, 2- 4 kali sakit dalam setahun 

sebanyak 14 responden atau 28 persen, dan 1 kali sakit dalam setahun atau kurang 

sebanyak 11 responden atau 22 persen. Banyaknya responden yang menyatakan sakit dapat 

di lokasi penelitian mayoritas disebabkan  oleh debu atau polusi udara sebanyak 38 

responden atau 76 persen, sakit yang disebabkan debu dan tercemarnya sanitasi air 

sebanyak 4 responden atau 8 persen, sakit yang disebabkan oleh kebisingan lingkungan 

dan debu sebanyak 5 responden atau 10 persen dan sakit yang disebabkan kelelahan akibat 

beratnya pekerjaan sebanyak 3 responden atau 6 persen.  
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Tabel 4. Penyebab Sakit  

N0 Penyebab Sakit 
Total Persentase 

(jiwa) % 

1 Debu dan pencemaran udara 38 76 

2 Debu, sanitasi air 4 8 

3 Kebisingan, Debu 5 10 

4 Kelelahan 3 6 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Dari hasil wawancara dan kuisioner yang diberikan pada responden, mayoritas 

responden mengalami sakit yang disebabkan oleh rusaknya udara  akibat debu dan polusi, 

sehingga mayoritas penyakit yang diderita berupa ISPA seperti batuk, pilek dan flu. Ada 

beberapa responden juga yang mengalami gatal – gatal kulit akibat sanitasi air yang buruk 

dan insomnia dikarenakan faktor kebisingan dan kelelahan yang dialami. Dengan 

banyaknya penyakit yang diderita akibat adanya dampak penambangan maka akan 

menurunkan kualitas hidup masyarakat. Terlebih bilamana masyarakat tinggal di sekitar 

daerah – daerah yang berpotensi memiliki gangguan, maka dampak yang terjadi akan 

terjadi terus menerus. 

Pada tabel 5 dengan melihat banyaknya dampak negatif yang dihasilkan akibat 

aktifitas penambangan batu gamping di Desa Karangdawa, terlebih pekerjaan yang 

dilakukan di daerah batu gamping sangat berbahaya dikarenakan seringnya terjadi 

kecelakaan kerja akibat tertimbun longsoran batu dan akibat ledakan, mayoritas 42 

responden atau 84 persen  menyatakan usaha kegiatan penambangan di daerah batu 

gamping sangat berbahaya, dan 8 responden atau 16 responden menyatakan tidak 

berbahaya. Responden yang menyatakan usaha kegiatan penambangan batu gamping 

dikarenakan tidak bersentuhan secara langsung dengan aktifitas penambangan seperti supir 

truk pengangkut batu gamping dan buruh bongkar. 

Tabel 5 Pendapat Responden Bahaya Kegiatan Penambangan  

N0 Bahaya Kegiatan Penambangan 
Total Persentase 

(jiwa) % 

1 Ya 42 84 
2 Tidak 8 16 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Dengan banyaknya responden yang menyatakan berbahaya usaha penambangan dan 

kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah Batu Gamping Desa Karangdawa sedangkan 

tingkat pendidikan yang rendah dan faktor kebutuhan ekonomi yang dari tahun ke tahun 

terus meningkat maka perlu adanya alternatif usaha diluar aktifitas penambangan batu 

gamping Desa Karangdawa. Batu Gamping yang merupakan batuan yang bersifat sulit di 

perbaharui bilamana ditambang maka dengan adanya peningkatan produksi penambangan 

maka akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan yang berkaitan dengan batu gamping 

bilamana batu gamping habis. 
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 Tabel 6 Keinginan Responden Untuk Beralih Profesi  

N0 Keinginan Responden Untuk Beralih Profesi 
Total Persentase 

(jiwa) % 

1 Ya 41 82 

2 Tidak 9 18 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer (diolah 2014) 

Pada Tabel 6 diketahui mayoritas responden ingin responden untuk beralih profesi 

dari usaha kegiatan penambangan gamping di Desa Karangdawa sebanyak 41 responden 

atau 82 persen. Sedangkan responden yang menyatakan tidak sebanyak 8 orang responden 

atau 18 persen. Responden yang menyatakan tidak dikarenakan masih bingung mengenai 

pekerjaan alternativ selain usaha penambangan dikarenakan usaha penambangan yang 

sudah dilakukan sejak lama dan rendahnya pendidikan. Sedangkan responden yang 

menyatakan ingin beralih profesi sampai saat ini juga masih mengalami hal yang sama, 

dikarenakan rendahnya pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja alternativ yang masih 

minim. 

Berdasarkan pengolahan data mengenai valuasi ekonomi daerah batu gamping Desa 

Karangdawa dan karakteristik sosial yang terjadi maka, Nilai potensi batu gamping sebesar 

Rp. 445.551.398.742,667 atau  ± Rp. 445,5 M yang di dapat oleh penambang bersifat 

sekali habis, sedangkan nilai tersebut tidak seimbang dengan beban kesehatan, beban hidup 

dan bahaya dari penambangan yang dirasakan oleh masyarakat serta kerusakan lingkungan 

yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka 

waktu yang lama, maka perlu adanya alternativ usaha atau pengalihan profesi bagi para 

penambang sebelum nilai potensi ekonomi dari gunung gamping Desa Karangdawa habis.  
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN LIMITASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai 

kajian terhadap nilai ekonomi total kawasan batu gamping dan karakteristik sosial Desa 

Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. kawasan batu gamping Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal 

memiliki karakteristik potensi sumberdaya yang berupa pemanfaatan guna langsung 

dari Batu gamping sebesar Rp. 445.551.398.742,667 atau  ± Rp. 445,5 M. Dan 

Karakteristik sosial dari usaha penambangan perlu adanya pengalihan profesi dari 

penambangan ke profesi yang bersifat tangible (terukur) dan berjangka panjang karena 

usaha penambangan merupakan faktor utama yang mengakibatkan berkurangnya nilai 

di kawasan gunung gamping. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal, yaitu : 

1. Perlu adanya perencanaan yang terarah dalam pemanfaatan kawasan gunung gamping 

Desa Karangdawa baik oleh pemerintah pusat ataupun daerah, masyarakat desa sekitar 

kawasan gunung gamping, serta partisipasi aktif dari kalangan akademisi, dikarenakan 

kawasan gunung gamping yang bersifat sangat rentan dan peka terhadap perubahan 

yang diakibatkan hilangnya dari salah satu karakteristik kawasan gunung gamping, 

baik dari eksokarst maupun endokarstnya. Dengan melakukan pemafaatan salah satu 

potensi maka akan menimbulkan valuasi yang bersifat positif (menguntungkan) akan 

tetapi juga akan menimbulkan valuasi bersifat negatif (merugikan). Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya suatu hubungan yang unik antara eksokarst (gamping permukaan) 

dengan endokarst gamping bawah permukaan) dan terlebih, gunung gamping yang 

rusak bersifat tidak dapat diperbaharui. 

2. Pemanfaatan gunung gamping secara guna langsung dengan memanfaatkan batu 

gamping sebagai bahan baku semen dan ataupun kapur tohor maka akan 

menghilangkan potensi – potensi kawasan gunung gamping lainnya. Oleh karena itu 

pemanfaatan kawasan gunung gamping baiknya lebih menitikberatkan pada potensi – 

potensi yang bersifat lestari, yaitu potensi yang tidak akan habis serta menyediakan 

kebutuhan bagi generasi yang akan datang, tetapi tetap dapat memberikan keuntungan.  
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INTISARI 

 

Keberhasilan perekonomian Islam di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga keuangan mikro  

syariah seperti baitul maal wat tamwil. Pertumbuhan dan perkembangan BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Produk pembiayaan merupakan salah 

satu produk yang menyumbang pendapatan terbesar dari jumlah pendapatan yang diperoleh BMT.  Tujuan  

penelitian ini adalah untuk melihat produk pembiayaan yang menjadi penyumbang terbesar dalam 

meningkatkan profit BMT dan   faktor apa yang mempengaruhi produk tersebut dalam meningkatkan profit 

BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Jenis penelitian ini adalah studi eksplorasi pada baitul maal wat tamwil yang tergabung dalam Pusat 

Koperasi Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan laporan  keuangan sebagai 

instrumen penilaian prosentase produk pembiayaan dalam meningkatkan profit BMT, serta menggunakan 

wawancara langsung ke pihak manajemen BMT dan customer BMT untuk mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi sebuah produk pembiayaan sehingga berpotensi dalam meningkatkan profit BMT di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang memiliki prosentase terbesar dalam 

meningkatkan profit BMT adalah produk pembiayaan murabahah,kemudian diikuti oleh pembiayaan  

mudharabah, musyarakah, multi jasa ijarah dan pembiayaan atau jasa yang lain. Hasil perhitungan kenaikan 

prosentase terbesar dalam meningkatkan profit adalah produk pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil 

wawancara produk murabahah menjadi produk yang paling banyak diminati anggota BMT karena 

menganggap bahwa perhitungan produk pembiayaan murabahah mudah dipahami dan dijalankan.  

 

Kata kunci: Produk–produk pembiayaan syariah, profit, dan baitul maal wat tamwil 
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ABSTRACT  

 

The success of Syariah economy in Indonesia can not be separated from the role of Islamic 

microfinance institutions such as Baitul Maal wat Tamwil. Financing development BMT in Yogyakarta has 

increased significantly each year. Financing products is one product that contributes the most revenue from 

the amount of income earned BMT. The purpose of this research is to see how big a percentage of the loan 

product in increasing profit BMT and determine what factors influence these products in increasing profit 

BMT in Yogyakarta. 

The study is an exploratory study on the Baitul Maal wat Tamwil incorporated in Sharia Cooperative 

Center in Yogyakarta as many as 9 BMT. This study uses the financial statements for 2013-2014 as a 

percentage product assessment instruments in increasing profits BMT financing, as well as using direct 

interviews to the source to find out what factors influence the financing product, so it has the largest 

percentage increase profits BMT in Yogyakarta in 2013-2014. 

In the calculation results of 2013 the percentage of financing products, financing products which have 

the largest percentage increase profits BMT is a product of murabahah financing, while in 2014 was a 

product of murabahah financing. The percentage increase in the calculation results in increasin g profit is the 

product of murabaha financing. Based on interviews conducted by researchers to the informant, the products 

most in demand members of BMT is a product of murabahah financing, as most members of the Baitul Maal 

wat tamwil the sample in this s tudy, considers that the calculation of murabaha financing products easy 

to understand. 

Our financing products which have the largest percentage increase profits BMT in Yogyakarta in 2013 

was murabahah and 2014 is murabahah, while financing products most in demand members of the Baitul 

Maal wat tamwil is  the product of murabahah financing. 

 

Keywords: products of Islamic finance, profit, and Baitul Maal wat tamwil.
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Lembaga keuangan syariah di Indonesia kini telah berkembang dengan sangat 

pesat. Keberhasilan perekonomian syariah di tanah air juga tidak lepas dari peran 

lembaga keuangan mikro syariah. Masyarakat Indonesia lebih mengenal lembaga 

keuangan mikro syariah ini dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau 

Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) yang wewenang dan tugasnya adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah yang kecil atau mikro. Keberadaan 

BMT saat ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat akan jasa 

layanan lembaga keuangan syariah yang dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat 

kecil untuk membantu mengelola perekonomian di tingkat mikro. BMT sendiri banyak 

beroperasi di sekitar lingkungan masyarakat seperti di pasar–pasar, kawasan pedesaan, 

pinggiran kota, atau bahkan berkantor di sebuah masjid. BMT dalam operasinya 

menerapkan skema dan akad yang digunakan dalam industri perbankan syariah yang 

menekankan fungsi intermediary, sebagai perantara  antara pihak yang mempunyai 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dalam menjalankan bisnis. Selain itu 

BMT juga mempunyai peran  sosial  dengan memanfaatkan dana zakat, infaq dan 

shadaqah yang dapat digunakan untuk perekonomian produktif. Harapannya peran 

BMT ini dapat mereduksi peran rentenir yang sering meresahkan masyarakat kecil 

dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.  

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah yang mengalami perkembangan 

koperasi syariah  yang tumbuh cukup pesat dengan jaringan Pusat Koperasi Syariah 

(Puskopsyah). BMT yang berada di bawah  Puskopsyah diharuskan memiliki jaminan 

hukum yang jelas, memiliki kekuatan baik dari segi finansial dan edukasi, serta 

bersedia menyampaikan laporan keuangannya. Saat ini Puskopsyah Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki anggota sebanyak 87 BMT. Perkembangan jumlah anggota 

BMT yang tergabung dalam Puskopsyah DIY sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 

Peningkatan Anggota Pusat Koperasi Syariah 

Anggota 2011 2012 2013 2014 2015 

Primer 54 65 73 82 85 

Sekunder - - - - 2 

Jumlah 54 65 73 81 87 

 Sumber: Puskopsyah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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 Selain itu perkembangan pembiayaan koperasi syariah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terus menunujkkan tren meningkat, yang pada awalnya modal koperasi 

syariah sebesar 2,6 Milyar,  sekarang sudah lebih dari 12 Milyar yang telah 

tersalurkan, dari target aset yang sebelumnya hanya 10 Milyar. Sementara itu, dari sisi 

pembiayaan, Koperasi syariah telah memberikan pembiayaan 6,5 Milyar kepada 

anggotanya, sehingga Puskopyah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat 

koperasi terbesar kedua setelah Puskosyah Lampung dan Induk Koperasi Syariah. 

Berikut perbandingan pertumbuhan keuangan selama tiga tahun adalah sebagai 

berikut: 

Tabel  2 

Perbandingan Pertumbuhan Keuangan 

Perkiraan 
Dalam  Rupiah 

2012 2013 2014 
Asset 2.633.065,25 6.335.171,52 11.578.884,58 

Pembiayaan Produktif 2.192.071,63 4.629.199,03 8.735.387,73 
Simpanan Sukarela 712.202,82 1.083.334,77 913.288,58 

Simpanan Berjangka 306.600,00 603.600,00 1.790.500,00 
PinjamanPihak Ketiga 969.582,83 3.558.332,28 7.132.245,49 

Modal 602.430,33 1.002.849,63 1.740.778,18 
Landing 3.145.015,20 6.503.007,23 11.522.700,00 

Pendapatan 309.921,25 568.748,22 1.426.636,289 
Biaya 283.589,42 503.591,44 1.322.574,70 

SHU Sebelum Zakat 26.331,83 65.156,78 104.061,58 
NPL 15,87% 5,36% 5,23% 

Sumber: Puskopsyah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 

     Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang menyumbang 

pendapatan terbesar dari jumlah pendapatan yang diperoleh BMT. Muhammad (2008) 

menjelaskan bahwa terdapat tiga konsep pembiayaan yang sesuai dengan akad 

transaksi berbasis syariah. Ketiga  prinsip pembiayaan tersebut antara lain prinsip bagi 

hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Menurut Karim (2013) produk layanan 

pembiayaan bank syariah jika disesuaikan dengan bentuk dan tujuan penggunaanya 

terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

murabahah, pembiayaan istishna’, pembiayaan ijarah, pembiayaan ijarah muntahiyah 

bittamlik, dan pembiayaan salam. . Banyaknya produk pembiayaan yang ditawarkan 

oleh KJKS dan BMT inilah yang mendorong dilakukannya penelitian sejauh mana 

produk–produk tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menggerakkan 

perekonomian di tingkat akar rumput.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  1) produk pembiayaan apa saja yang 

berkontribusi dalam meningkatkan profit BMT. 2) melihat berapa prosentase kenaikan 

masing–masing produk pembiayaan BMT dalam meningkatkan profit BMT. 3) faktor–

faktor apa yang membuat skema produk tersebut dapat meningkatkan profit BMT.  

Hasil hasil Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti tentang faktor–faktor yang 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah, dan melihat pengaruh NPF, 

FDR dan CAR pada profit. Masih terbatasnya penelitian yang melihat profil 

pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sehingga peneliti 

tertarik menganalisa produk–produk pembiayaan dalam meningkatkan profit BMT. 

Profit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan laba bersih sehingga dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu BMT. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu BMT untuk menilai produk pembiayaan mana yang paling efektif dalam 

meningkatkan profit, sehingga BMT dapat memberikan perhatian terhadap 

pengembangan produk tersebut.  

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka disusun perumusan masalah 

dalam penelitian ini yakni: 1) Apa produk pembiayaan yang berkontribusi dalam 

meningkatkan profit BMT.  2) Berapa prosentase kenaikan masing–masing produk 

pembiayaan BMT dalam meningkatkan profit. 3) Apa faktor–faktor yang membuat 

skema produk tersebut dapat meningkatkan profit BMT 

Profitabilitas dalam penelitian ini mengacu kepada kemampuan peruasahaan 

dalam memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.    Laba atau 

rugi bersih untuk perioda berjalan merupakan semua unsur pendapatan dan beban 

yang diakui dalam suatu perioda dan harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi 

bersih untuk perioda tersebut, kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku 

mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya. Semua unsur pendapatan dan beban 

pada umumnya diakui dalam suatu perioda yang tercakup dalam penetapan laba atau 

rugi bersih untuk perioda tersebut, termasuk juga pos luar biasa dan dampak 

perubahan estimasi akuntansi, tetapi dalam keadaan tertentu mungkin diperlukan 

untuk mengeluarkan unsur–unsur tertentu dari laba atau rugi bersih untuk perioda 

berjalan.   Berdasarkan pendekatan pemilikan terhadap akuntansi, laba bersih (net 

income) biasanya dianggap sebagai net earnings atau net profits yang diperuntukkan 

bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan, akan tetapi terdapat alasan yang 

shahih bagi penyajian angka laba bersih yang menunjukkan laba bersih (net earnings) 
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untuk kelompok penerima yang lebih luas atau lebih sempit. Konsep laba bersih ini 

memiliki keunggulan ditinjau dari segi pemisahan aspek keuangan perusahaan dari 

aspek operasi. Laba bersih bagi perusahaan adalah konsep laba bersih operasi 

(Hendriksen, 1982: 154). 

Pembiayaan dalam penelitian ini mengacu pada Karim (2013) yang mengatakan 

bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dan atau barang serta fasilitas lainnya 

kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan 

syariah. Karim (2013) menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip pembiayaan yang 

berbasis akad tijarah atau akad untuk mendapatkan profit  di lembaga keuangan 

syariah, yakni : a) Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan dengan prinsip ini 

diimplementasikan ke dalam dua bentuk pembiayaan, yaitu Pembiayaan Mudharabah 

dan pembiayaan musyarakah. b) Prinsip Jual Beli, Prinsip jual beli yang dilakukan 

oleh perbankan syariah dan KJKS diimplementasikan kedalam tiga bentuk 

pembiayaan, yaitu: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Salam dan Pembiayaan 

Istishna. c) Prinsip Sewa, Pembiayaan dengan prinsip sewa yang dilakukan oleh 

perbankan syariah diimplementasikan kedalam dua produk, yaitu: pembiayaan 

Multijasa Ijarah dan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik . d) Akad Pelengkap, 

akad ini  tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk 

mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya–

biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini 

sekadar untuk menutupi biaya yang benar–benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri 

dari: Pembiayaan Hiwalah (Alih Utang Piutang), Pembiayaan Rahn (Gadai), 

pembiayaan qardh yaitu pinjaman tanpa imbalan,  

BMT sebagai lembaga keuangan mikro didirikan atas dasar Undang–Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta SK Menteri Koperasi dan UKM 

Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha 

koperasi jasa keuangan syariah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri 

Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. 

Berdasarkan SK tersebut, koperasi yang ingin menjalankan kegiatan operasional 

dengan prinsip syariah bisa memilih bentuk badan hukum berbentuk koperasi simpan 
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pinjam berdasarkan prinsip syariah dengan bentuk koperasi jasa keuangan syariah 

(KJKS) yang berlandaskan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2012. 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tersebut memberikan penguatan hukum 

terhadap keberadaan KJKS dengan bentuk koperasi jasa keuangan yang berlandaskan 

prinsip syariah. Pasal 1 Ayat 2 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa koperasi 

jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi 

simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola 

zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf, selanjutnya pada Ayat 3 dijelaskan bahwa unit jasa 

keuangan syariah merupakan unit koperasi yang bergerak dibidang usaha meliputi 

simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola 

zakat, infaq/ sedekah, dan waqaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang 

bersangkutan. Berdasarkan penyataan diatas disimpulkan bahwa BMT merupakan 

lembaga keuangan syariah yang kegiatannya mengarah pada perkembangan bisnis 

usaha mikro dan kecil yang didalamnya menggunakan prinsip bagi hasil dan berguna 

untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha–usaha produktif serta 

investasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha–pengusaha mikro 

dan kecil. 

Beberapa kajian  penelitian terdahulu lebih melihat profitabilitas pada bank 

syariah. Seperti penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014) dengan judul 

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio 

(FDR), dan Non Perfoming Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas bank, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank, dan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. 

 Penelitian yang lain adalah penelitian Nikmah dkk (2014) dengan judul Analisis 

Implikasi Pembiayaan pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember menunjukkan 

bahwa pedagang kecil yang mendapatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

dari BMT Bina Tanjung mampu meningkatkan asset, omset penjualan, dan 

laba dengan baik.
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METODA PENELITIAN 

     Obyek dalam penelitian ini adalah Seluruh BMT yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel yang mempunyai tujuan atau target tertentu dalam 

memilih sampel secara tidak acak (Indriantoro dan Supomo, 2014: 131). Kriteria sampel 

dalam penelitian ini adalah  

a. BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terdaftar menjadi anggota Puskopsyah; 

b. Mengeluarkan laporan keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014; 

c. BMT tersebut bersedia untuk menjadi obyek penelitian. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter dan data 

subyek. Data dokumenter dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan masing–

masing BMT dan data subyek diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak 

manajemen BMT dan kepada beberapa customer BMT. 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 

dokumentasi dan metoda survey dengan wawancara. Studi dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah penggunaan laporan keuangan BMT Tahun 2013 dan 2014 di sembilan BMT 

yang tersebar di seluruh DIY. Metoda survei dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara melalui tatap muka, yang digunakan sebagai  proses konfirmasi. 

Definisi Operasional Variabel profitabiltas dalam penelitian ini adalah laba bersih 

yang terdapat dalam laporan keuangan dan diukur menggunakan jumlah rupiah yang 

terdapat pada laba bersih. 

Untuk Produk Pembiayaan yang dapat meningkatkan profit, antara lain:  

a.  Pembiayaan Mudharabah  

Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 

prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan 

mudharabah dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di bawah ini 

Mahmudi (2010):   
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b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 

prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan 

musyarakah dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di bawah ini 

(Mahmudi, 2010: 145):   

c. Pembiayaan Murabahah 

     Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 

prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan 

murabahah dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di bawah ini 

(Mahmudi, 2010: 145):   
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d. Pembiayaan Multijasa Ijarah 

Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 
prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan 

multijasa ijarah dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di 
bawah ini (Mahmudi, 2010: 145):   

 

e. Pembiayaan Salam 

Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 
prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan salam 

dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di bawah ini (Mahmudi, 
2010: 145):   

 
f. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 

Pembiayaan ini dapat dilihat dari laporan keuangan BMT di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dapat diukur dengan jumlah rupiah dan disajikan dalam bentuk 
prosentase. Selanjutnya untuk mengetahui besar prosentase produk pembiayaan ijarah 

muntahiyah bittamlik dalam meningkatkan profit BMT dapat menggunakan rumus di 
bawah ini (Mahmudi, 2010: 145):   
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     Teknik analisis statistika yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis 

data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan peneliti dengan 

menghitung angka yang telah didapat (Habibi, 2011: 59). Langkah–

langkah  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk menjawab perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung prosentase produk pembiayaan dalam meningkatkan profit BMT   

2. Membuat tabel kenaikan prosentase produk pembiayaan dalam meningkatkan profit 

BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. 

3. Membuat tabel hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

4. Membuat pembahasan berdasarkan perhitungan prosentase dan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

    HASIL DAN PEMBAHASAN  

     Obyek dalam penelitian ini adalah Seluruh BMT yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Terdapat 87 BMT yang tergabung dalam Pusat Koperasi Syariah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, namun hanya 9 BMT yang sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan,yakni: BMT Citra Buana Syariah, BMT Surya Umbulharjo, BMT Ar Mina, 

BMT Sabilul Muhtadin, BMT Bangun Rakyat Sejahtera, BMT Bina Umat Sejahtera, BMT 

Al Ikhwan, BMT Bina Ihsanul Fikri, BMT hayam Wuruk. Sampel diperoleh peneliti 

dengan mendatangi dan menanyakan langsung mengenai kesediaan BMT tersebut untuk 

dijadikan sebagai sampel penelitian. Terdapat beberapa alasan BMT yang tergabung dalam 

Pusat koperasi Syariah tidak bersedia menjadi sampel penelitian diantaranya, terdapat 

beberapa BMT yang masih sibuk dengan persiapan RAT, perbaikan sistem, tidak dapat 

mengeluarkan laporan keuangan, dan terdapat permasalahan internal BMT sehingga, 

Prosentase  pendapatan 
pembiayaan ijarah muntahiyah 

bittamlik =                     

 
 

 
Jumlah pendapatan pembiayaan 

ijarah muntahiyah bittamlik        

 
X 

100% Total jumlah pendapatan 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

656 
 

sampel dalam penelitian ini adalah 9 BMT yang terdiri dari 2 Kabupaten Bantul, 3 Kota 

Yogyakarta, dan 4 Kabupaten  Sleman. 

Berdasarkan hasil perhitungan prosentase produk pembiayaan dalam meningkatkan 

profit di atas, maka dapat dihitung  prosentase kenaikan setiap produk pembiayaan dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:  

Tabel 4 

          Prosentase Kenaikan Pendapatan BMT Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                       Sumber: Perhitungan (2016). 

Produk pembiayaan yang berkontribusi dalam meningkatkan profit BMT di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah : 

1) Murabahah, Pada tahun 2013 produk pembiayaan murabahah berkontribusi sebesar 

48,2% dan pada tahun 2014 produk tersebut berkontribusi sebesar 48,9% dalam 

meningkatkan profit BMT.  

2) Musyarakah, Pada tahun 2013 produk pembiayaan musyarakah berkontribusi sebesar 

7,2% dan pada tahun 2014 produk tersebut berkontribusi sebesar 5,6% dalam 

meningkatkan profit BMT.  

3) Mudharabah, Pada tahun 2013 produk pembiayaan mudharabah berkontribusi sebesar 

6,5% dan pada tahun 2014 produk tersebut berkontribusi sebesar 5,7% dalam 

meningkatkan profit BMT. 

NO Produk Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Prosentase 

kenaikan  

1 Murabahah 48,2% 48,9% 0,7% 

2 Musyarakah 7,2% 5,6% -1,6% 

3 Mudharabah 6,5% 5,7% -0,8% 

4 Multijasa Ijarah 16,3% 13,8% -2,5% 

5 Salam 0 0 0 

6 Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik  

0 0 0 

7 Pendapatan lainnya 21,8% 26% 4,2% 
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 4). Multijasa ijarah. Pada tahun 2013 produk pembiayaan Multijasa ijarah berkontribusi 

sebesar 16,3% dan pada tahun 2014 produk tersebut berkontribusi sebesar 13,8% dalam 

meningkatkan profit BMT.  

5). Pendapatan lain–lain, Pada tahun 2013 pendapatan lain–lain berkontribusi sebesar 

21,8% dan pada tahun 2014 produk tersebut berkontribusi sebesar 26% dalam 

meningkatkan profit BMT.  

6) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui faktor–faktor yang 

mempengaruhi produk pembiayaan dalam meningkatkan profit BMT di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Faktor–faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

   Tabel 5. Hasil Wawancara 

Produk 

Faktor yang  mendukung peningkatan atau 

penurunan kontribusi 

Murabahah Praktis, lebih aman, kebiasaan masyarakat, 

perhitungannya lebih simpel. 

Musyarakah Kesulitan anggota dalam membuat laporan 

keuangan, salah satu BMT mengalami kekurangan 

pegawai administrasi, telah lama tidak diterapkan, tidak 

adanya permintaan dari anggota dan kurang lengkapnya 

informasi dari anggota mengenai usahanya. 

 

Mudharabah Adanya perlakuan khusus terhadap produk 

mudharabah, sedikit sulit diterapkan, kurangnya 

pemahaman anggota akan akad syariah, membutuhkan 

beberapa pertimbangan khusus. 

 

Multijasa Ijarah Perhitungannya sulit dipahami oleh anggota dan 

berkurangnya permintaan anggota akan produk 

pembiayaan ini. 

Salam Beberapa BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta 

terletak didaerah perkotaan dan jarang digunakan. 
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Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik 

Jarang digunakan dan lebih tertarik menggunakan 

produk multijasa ijarah. 

 

Pendapatan lain–

lain 

Berkaitan dengan penggantian atau pembuatan buku 

tabungan, proses administrasi yang berdasarkan plafon 

pembiayaan yang telah disesuaikan dengan jumlah 

pembiayaan, pendapatan jasa pelayanan, dan dana yang 

dititipkan ke perbankan syariah dan Puskopsyah. 

Sumber: Hasil wawancara (2016). 

SIMPULAN  

Simpulan pertama dari penelitian ini adalah bahwa produk pembiayaan Murabahah 

merupakan penyumbang profit terbesar BMT di DIY diikuti dengan produk pembiayaan 

Musyarakah, produk pembiayaan Mudharabah,  produk pembiayaan multijasa ijarah dan 

pendapatan lain–lain.  

Simpulan kedua adalah berdasarkan Perhitungan kenaikan prosentase produk 

pembiayaan dalam meningkatkan, maka dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan 

murabahah mengalami kenaikan sebesar 0,07%, produk pembiayaan musyarakah 

mengalami penurunan sebesar 1,6%, produk pembiayaan mudharabah penurunan sebesar 

0,8%, produk pembiayaan multijasa ijarah penurunan sebesar 2,5%, dan pendapatan lain–

lain naik  sebesar 4,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan yang 

mengalami kenaikan dalam meningkat profit BMT adalah produk pembiayaan murabahah. 

Simpulan ketiga, bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

manajemen yang menjadi sampel penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

produk pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling banyak dikenal dan menjadi 

penyumbang profit terbesar, yakni karena praktis, lebih aman, sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat, perhitungannya lebih mudah dan mudah diaplikasikan.  

Penelitian ini mengandung keterbatasan.  Pertama,  yang dalam penelitian ini adalah: 

sampel dalam penelitian ini sangat terbatas, karena Tidak mudah menemukan BMT yang 

bersedia untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Ketidaksediaan beberapa BMT untuk 

menajadi sampel karena  beberapa alasan diantaranya, terdapat beberapa BMT yang masih 

sibuk dengan persiapan RAT, BMT masih dalam perbaikan sistem, BMT tidak mau 
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bersedia mengeluarkan laporan keuangan, dan terdapat permasalahan internal BMT. 

Kedua, data penelitian ini hanya berdasarkan pada informasi keuangan tahun 2013–2014 

sehingga ada keterbatasan dalam melakukan generalisasi hasil. 

Implikasi teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan 

murabahah yang cenderung mudah dalam perhitungan masih mendominasi  pembiayaan di 

lembaga-lembaga keuangan mikro syariah.  Implikasi praktis, hasil penelitian dapat 

digunakan oleh manajemen BMT untuk lebih mengembangkan skema pembiayaan non 

murabahah sehingga tujuan prinsip prinsip syariah  dapat tercapai.   

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas objek, sampel, dan tahun 

pengamatan agar lebih variatif. Penelitian yang akan datang seyogyanya  tidak melakukan 

pengambilan data antara bulan November sampai dengan  Maret, karena kebanyakan BMT 

sedang  sibuk melakukan persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 
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BAGI KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG 
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Abstract 

 
The destination of the research is to find about profile of industry cluster, profile of revenue potency 

and its contribution for Magelang City Government. The method of the research uses descriptive 

statistic which uses 20 samples with simple random. The result of the research is find that 

considerable part of citizen of Kecamatan Magelang Utara moving into jobs of foods although its 

not have high revenue. The contribution that gives  to Magelang City is the height of SIUP 

publication and the corporate list sign that dominated from merchandising business. The respondent 

have not yet optimal given for government. That is shown at they have not SIUP yet as business 

permission sign in that place.  

 

Keyword: Magelang City Government, SIUP, corporate list sign 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan tentang profil dari klaster industri, profil potensi 

pendapatan dan kontribusinya bagi Pemerintah Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan 

statistik deskriptif yang menggunakan 20 sampel dengan acak sederhana. Hasil dari penelitian  ini 

adalah menemukan bahwa sebagian besar dari warga Kecamatan Magelang Utara pindah ke 

pekerjaan makanan meskipun tidak memiliki pendapatan yang tinggi. Kontribusi yang memberikan 

ke Kota Magelang adalah tinggi SIUP publikasi dan tanda daftar perusahaan yang didominasi dari 

merchandise bisnis. responden belum optimal diberikan pemerintah. Yang ditunjukkan pada mereka 

belum SIUP belum sebagai tanda izin usaha di tempat itu. 

 

Keyword: Magelang Pemerintah Kota, SIUP, daftar perusahaan  

 

 
 

A. Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

  Kota Magelang sebagai Kota Harapan memiliki banyak potensi yang mungkin 

belum tergali dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan. Beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan, daerah memiliki rasio kemandirian yang kecil, yang 

berarti daerah kurang mampu membiayai belanjanya sendiri dan banyak 

menggantungkan diri dari pusat. Dengan menangkap peluang dan potensi yang ada di 

daerah diharapkan dapat meningkatkan peluang pendapatan dan memiliki kontribusi 
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yang masuk ke kas Kota Magelang yang dapat berguna untuk pengembangan dan 

kesejahteraan masyarakat Kota Magelang di masa yang akan datang. 

  Kota Magelang merupakan kota kecil yang tentunya tidak terlalu susah untuk 

menelusuri potensi-potensi usaha di daerahnya. Kota Magelang yang terdiri dari tiga 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan 

Kecamatan Magelang Selatan mungkin memiliki banyak potensi terpendam yang 

apabila kita gali lebih dalam akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan 

Negara. Terutama sosialisasi Departemen Keuangan tentang Sensus Pajak, daerah 

dapat membantu pusat untuk menggali potensi kontribusi bagi pembangunan daerah 

dan kota.  

    Melalui pemetaan sentra industri di Kota Magelang, kita dapat mengetahui 

gambaran potensi pendapatan atau omzet yang ada di Kota Magelang. Dengan 

membaginya menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan 

Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan, kita sekaligus mengetahui 

potensi di masing-masing Kecamatan tersebut. Tentu saja dengan peningkatan kualitas 

aparatur di Kecamatan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di 

wilayahnya. Melalui penelitian ini, peneliti hanya dapat mengetahui gambaran potensi 

pendapatan atau omzet khusus di Kecamatan Magelang Utara saja. 

  Saat ini peneliti baru mengetahui beberapa potensi di beberapa titik untuk Kota 

Magelang, yaitu antara lain: 
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Tabel 1  Potensi Industri di Kota Magelang 

No Potensi Tempat 

1 Parut Besi/Kompor Kelurahan Magelang 

2 Sepatu/sandal Kelurahan Rejowinangun Utara 

3 Konveksi Kelurahan Kramat Utara/Selatan 
dan Kelurahan Kedungsari 

4 Mainan anak Kelurahan Jurangombo 

5 Tahu  Kelurahan Tidar Utara/Selatan 

dan Kelurahan Magersari 

6 Tempe  Kelurahan Kedungsari 

7 Krupuk Iris Kelurahan Potrobangsan 

8 Roti/Kue Kelurahan Rejowinangun 
Utara/Selatan 

9 Getuk Kec. Magelang Selatan 

10 Kls Makanan Ringan Kota Magelang 

Sumber: Kota Magelang dalam Angka 2011 (BPS Kota Magelang, 2010) 

  Kemungkinan besar akan mengetahui potensi masyarakat lebih besar setelah 

dilakukan pendataan lebih lanjut. Dengan demikian kita dapat mengetahui potensi 

omzet atau pendapatan masyarakat tersebut. 

. 

Perumusan Masalah  

  Sentra industri belum teridentifikasikan dan terpetakan secara jelas, potensi omzet 

perolehan dari usaha masyarakat belum terukur. Setelah dilakukan pendataan, kita 

mempunyai gambaran tentang potensi masyarakat. Manfaat informasi ini akan berguna 

bagi Pemerintah Kota Magelang dan sivitas akademika mengenai gambaran potensi 

omzet masyarakat. 

  Berdasarkan beberapa gagasan, peneliti ingin menyampaikan pertanyaan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana gambaran potensi industri masyarakat dan gambaran pendapatan serta 

omzet di Kecamatan Magelang Utara 

2. Adakah kemungkinan kontribusinya bagi Kota Magelang 

 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

664 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui gambaran sentra industri di Kecamatan Magelang Utara Kota 

Magelang 

2. Berdasarkan gambaran tersebut kita dapat mengetahui gambaran potensi omzet atau 

pendapatan di suatu daerah serta kontribusinya bagi pemerintah Kota Magelang. 

B.   Tinjauan Pustaka 

Pemerintah yang Good Governance 

  Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kepemerintahan yang good governance, 

yaitu mampu mengelola urusan-urusan publik. Menurut Mardiasmo (2005) good 

governance ada tiga macam yaitu: 

a. Political governance 

b. Economic governance 

c. Administrative governance.  

  Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy 

formulation), economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di 

bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan 

dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem 

implementasi kebijakan. 

  Mardiasmo juga menambahkan, jika mengacu pada program World Bank dan 

UNDP, orientasi pembangunan sector public adalah untuk menciptakan good 

governance. Good governance sering diartikan kepemerintahan yang baik. World 

Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
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demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 

anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas 

usaha. 

  Karakteristik good governance menurut UNDP meliputi: 

a. Participation.  

b. Rule of law.  

c. Transparency.  

d. Responsiveness.  

e. Consensus orientation.  

f. Equity. 

g. Efficiency and effectiveness.  

h. Accountability.  

i. Strategic vision.  

 

Otonomi Daerah 

  Otonomi daerah menjadi suatu ketetapan dan kewajiban sejak dikeluarkannya 

Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 

yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan landasan hokum bagi 

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2005).  
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  Misi utama dari undang-undang tersebut diatas adalah desentralisasi. 

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 

yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak 

swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2005). Manfaat desentralisasi adalah  

1. Pendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam 

pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di 

seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di 

daerah. 

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan 

keputusan public ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki 

informasi yang paling lengkap (Shah, 1997 dalam Mardiasmo, 2005). 

Sentra Industri 

  Daerah-daerah yang secara geografik memiliki ciri-ciri  seragam  dapat  dikaitkan 

bersama-sama menjadi satu daerah tunggal. Ciri-ciri tersebut  dapat  bersifat  

ekonomi (misalnya, struktur produksi, atau pola konsumsi),  juga  bersifat  geografik 

(misalnya topografi atau iklim) bahkan bersifat sosial maupun politik. Kriteria-kriteria 

tertentu dapat digunakan untuk menentukan daerah homogen (Feriyanto, 2004). 

Misalnya  keserupaan  dalam  tingkat pendapatan per kapita maka daerah tersebut 

homogen dalam tingkat  pendapatan.  Bila sebuah  daerah  memiliki  kesamaan  

dalam kegiatan usaha (industri) maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah 

homogen dalam kegiatan usaha (industri) atau dengan kata lain sebagai sentra industri. 

    Kluster  industri (sentra industri)  pertama kalinya  diasosiasikan  dengan  

Marshallian Industrial District oleh Alfred Marshall pada tahun 1919, ekonom 

pertama yang mengamati jenis-jenis industri tertentu yang berlokasi di beberapa 
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daerah di Inggris dan Jerman. Kluster ini ia definisikan  sebagai suatu sentra industri 

(industrial district).  Menurut Kuncoro (2002) beberapa alasan utama tumbuh dan 

berkembangnya  kluster (sentra  industri)  adalah: 

1. Adanya  konsentrasi  dan  jalinan  erat antar  lembaga, input dan pengetahuan yang 

amat khusus 

2. Adanya  insentif  baik  untuk  menum-buhkan kerjasama maupun persaingan 

dalam skala lokal 

3. Adanya  permintaan  lokal  atas  suatu produk atau jasa 

4. Menjamurnya berbagai perusahaan yang  berbeda, berkait dalam suatu 

ketergantungan  yang  saling  menguntungkan melalui hubungan transaksi. 

  Feriyanto (2004) menyebutkan bahwa penghematan yang terjadi dengan adanya 

kluster /sentra industri adalah: 

1. Konsentrasi pekerja terampil 

2. Berdekatannya para pemasok 

3. Tersedianya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan. 

Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah 

  Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas Desentralisasi dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 juga 

dinyatakan bahwa: “Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan 

bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang 

dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak 

asal usul daerah  yang bersifat istimewa”. 

  Dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999,  dinyatakan dengan jelas tentang pengertian pemerintah 

daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri 

dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah , 

kecamatan dan kelurahan.   Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, 

yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 maka terdapat 

perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah.  

  Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang 

telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam – macam kemampuan antara 

lain keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya.  

C. Metode Penelitian 

     Sumber data pada penelitian ini adalah pengusaha kelas mikro dan kecil di 

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Setiap daerah sentra industri dipilih 

sebagai responden yang merupakan sampel acak atau sampel random sederhana atau 

dipilih langsung dari populasinya. Pada penelitian ini dipilih 20 responden yang 

merupakan golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner.  

     Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mendata secara 

langsung tentang identifikasi usaha dan potensi omzet pendapatan di Kecamatan 

Magelang Utara. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

Penelitian ini menggunakan statistik diskriptif yang menguraikan dan menggambarkan 

potensi masyarakat di Kecamatan Magelang Utara, potensi pendapatan dan omzet 

serta kemungkinan kontribusi bagi Kota Magelang. 
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  Ada beberapa tipe pemilihan sampel yaitu pemilihan sampel dari populasi secara 

acak dan pemilihan sampel dari populasi secara tidak acak. Probability sampling 

(metoda acak) dipilah menjadi acak sederhana, sistematik, berstrata dan berkelompok. 

Sedangkan untuk nonprobability sampling (metoda tidak acak) dipilah menjadi 

convenience, judgement, quata, dan snowball (Sugiarto, dkk., 2001). Oleh karena pada 

penelitian ini pemilihan sampel tidak dilakukan secara subyektif, maka digunakan 

metoda acak yaitu metoda acak sederhana.  

D. Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil BPS (2010) ditinjau dari sektor industri pengolahan dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan 

industri rumah tangga. Pengelompokkan ini didasarkan pada banyaknya pekerja yang 

terlibat di dalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi ataupun modal 

yang ditanamkan (BPS, 2010).  

  Menurut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Perusahaan Industri 

sedang pada tahun 2010 di Kota Magelang tercatat 22 perusahaan dengan 1.908 tenaga 

kerja, sedangkan industri kecil tercatat 579 perusahaan dengan 4.301 tenaga kerja. 

Dibanding tahun sebelumnya jumlah industry kecil tersebut turun 67,60 persen dan 

jumlah tenaga kerja turun 41,88 persen. Di bawah ini pada tabel 2 akan disajikan 

jumlah perusahaan industri kecil dan menengah di Kecamatan Magelang Utara (BPS, 

2010). 

Tabel 2. Perusahaan industri kecil dan menengah di Kecamatan Magelang  

  Utara  

No Industri Perusahaan Tenaga kerja 

2009 2010 2009 2010 

1 Kecil 417 136 1.338 926 

2 Menengah  2 4 128 164 

Sumber: BPS 2010 
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Banyaknya sentra industri di Kecamatan Magelang Utara menurut BPS (2010) 

dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Sentra perusahaan industri kecil di Kecamatan Magelang Utara 

No Kelompok 
Industri 

Unit Usaha Tenaga 
Kerja 

Investasi 
(Rp.000) 

1 Konveksi 10 22 80.726,4 

2 Konveksi  4 45 142.026,2 

3 Tempe  4 21 43.528 

4 Krupuk Iris 10 27 80.088 

 Sumber: BPS 2010 

  Pada tahun 2010 menurut Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota 

Magelang, jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan tercatat 374, 

turun 8,56 persen dari tahun 2009. Banyaknya penerbitan SIUP oleh BP2T ini akan 

memberikan kontribusi bagi Kota Magelang karena banyak orang yang mulai 

membuka usaha. SIUP yang diterbitkan tahun 2010 sebanyak 374 buah. Banyaknya 

penerbitan SIUP di Kota Magelang menurut BPS 2010 adalah 

1. Pedagang kecil   315 buah 

2. Pedagang menengah  39 buah 

3. Pedagang besar  20 buah 

  Kontribusi yang diberikan oleh Kota Magelang selain penerbitan SIUP adalah 

banyaknya tanda daftar perusahaan di Kota Magelang. Menurut BPS (2010) tanda 

daftar perusahaan di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Banyaknya tanda daftar perusahaan di Kota Magelang 

No Jenis perusahaan 2007 2008 2009 2010 

1 PT 31 26 31 48 

2 Koperasi 14 8 11 17 

3 CV 68 78 80 70 

4 FA - - 2 - 

5 Usaha 
perdagangan 

203 198 281 205 

6 Badan Usaha 
Lainnya 

2 - 4 3 

Sumber: BPS 2010 
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Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner yang kemudian direkap, maka diperoleh 

beberapa informasi berikut ini, yaitu jumlah responden sebanyak 20 orang berjenis 

yang kelamin laki-laki 11 orang (55%) dan perempuan sebesar 9 orang (45%). Hal ini 

menunjukkan posisi kaum perempuan besar peranannya untuk ikut berpartisipasi 

mendukung perekonomian keluarga disbanding dengan kaum laki-laki. Hal tersebut 

dapat diperhatikan dari hasil analisis data bahwa kaum perempuan ikut berpartisipasi 

dalam menopang perekonomian keluarga. Bila dilihat berdasarkan umur responden 

sangat bervariasi dari yang masih relative muda (20) sampai dengan umur yang relatif 

tua (61). Umur rata-rata responden yaitu 43 tahun. 

    Data responden menurut tingkat pendidikan dan jenis usaha di Kecamatan 

Magelang Utara Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Data responden berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis usaha di  

  Kecamatan Magelang Utara Tahun 2012. 

No Nama Pendidikan Jenis Usaha 

1 Wuri Sulistyo D3 Laundry 

2 Daliman SD Produksi Krupuk 

3 Surati SMA Soto Timlo 

4 Arif Hermanto SMA Soto Timlo 

5 Munajat SMP Pembesaran Ikan Lele 

6 Nur Faudiyah S1 Coto Makasar 

7 Mudiono SMA Suvenir 

8 Isti Khomah SD Catering 

9 Wardoyo SMA Roti Goreng 

10 Solikhin SMP Warung Makan 

11 Sigit SMA Warnet 

12 Dwi Budi SMA Soto 

13 Siti Luhansatun SMK Warung makan 

14 Sumaryono SMK Warung makan 

15 Tri Aricendani SMEA Soto 

16 Siti Nuriyah SMP Toko Kelontong 

17 Nurul SMEA Asesoris Mote 

18 Mamik Untari  Kue kering dan snak 

19 Muh Lison SMP Warung tenda mie Jakarta 

20 Banu Hendartyanto S1 Warung makan 

Sumber data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 5 tersebut diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 

responden bervariasi dari tingkat SD sampai dengan sarjana.  Hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa data responden dilihat dari tingkat pendidikan jumlah paling besar 

pelaku usaha yang ada di Kecamatan Magelang Utara yaitu yang berpendidikan SMA 

sebanyak 6 orang atau sebesar 30% dari responden yang ada dan yang paling rendah 

jumlah pelaku usaha di Kecamatan Magelang Utara yang memiliki tingkat pendidikan 

adalah D3 sebanyak 1 orang atau sebesar 10%. Untuk data nama responden dan tahun 

pendirian usaha di Kecamatan Magelang Utara tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 6 

di bawah ini. 

Table 6. Data nama responden dan tahun pendirian usaha di Kecamatan 
Magelang Utara Tahun 2012 

No Nama Tahun pendirian usaha 

1 Wuri Sulistyo 2009 

2 Daliman 2000 

3 Surati 2009 

4 Arif Hermanto 2003 

5 Munajat 1989 

6 Nur Faudiyah 2003 

7 Mudiono 1983 

8 Isti Khomah 1997 

9 Wardoyo 1990 

10 Solikhin 2006 

11 Sigit 2009 

12 Dwi Budi 2002 

13 Siti Luhansatun 2007 

14 Sumaryono 2007 

15 Tri Aricendani 2008 

16 Siti Nuriyah 2007 

17 Nurul 2012 

18 Mamik Untari 2007 

19 Muh Lison 2005 

20 Banu Hendartyanto 2009 

   Sumber data yang diolah 

  Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa responden yang memulai usaha paling 

lama yaitu tahun pendirian usaha sejak tahun 1983 dan yang paling muda tahun 
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pendirian usaha pada tahun 2012. Namun demikian pendirian usaha dari responden 

dalam perkembangannya ada suatu kesadaran bahwa melakukan usaha atau 

berwirausaha dapat menopang perekonomian keluarga terbukti dalam kurun waktu 

atau tahun-tahun tertentu ada pendirian usaha di tahun 2007 sebanyak 3 pelaku usaha 

yang mendirikan usahanya, tahun 2009 ada 4 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa 

usaha mikro yang ditekuni akan memberikan hasil atau bisa menopang perekonomian 

keluarga. Tentang permodalan para pelaku usaha dapat dilihat pada tabel 7 di bawah 

ini. 

Tabel 7. Data Responden Ditinjau dari Permodalan di Kecamatan Magelang  
  Utara Tahun 2012 

No Nama Modal awal 

(Rp) 

Sumber Modal 

1 Wuri Sulistyo 6.000.000 Koperasi 

2 Daliman 500.000 Koperasi 

3 Surati 1.000.000 Koperasi  

4 Arif Hermanto 700.000 Modal sendiri 

5 Munajat 2.500.000 Modal sendiri 

6 Nur Faudiyah 7.000.000 Modal sendiri 

7 Mudiono 500.000 Modal sendiri 

8 Isti Khomah 2.000.000 Modal sendiri 

9 Wardoyo 5.000.000 Modal sendiri 

10 Solikhin 3.000.000 Bantuan pemerintah 

11 Sigit 10.000.000 Modal sendiri 

12 Dwi Budi 10.000.000 Koperasi  

13 Siti Luhansatun 2.000.000 Modal sendiri 

14 Sumaryono 2.000.000 Modal sendiri 

15 Tri Aricendani 15.000.000 Modal sendiri dan utang 

16 Siti Nuriyah 5.000.000 Modal sendiri 

17 Nurul 500.000 Modal sendiri 

18 Mamik Untari  Modal sendiri 

19 Muh Lison 13.000.000 Modal sendiri 

20 Banu Hendartyanto 5.000.000 Modal sendiri 

Sumber data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa modal paling kecil sebesar 

Rp500.000,00 dan modal paling besar sebesar Rp15.000.000,00. Ditinjau dari 

besarnya modal yang berkisar antara Rp500.000,00 – Rp15.000.000,00 maka usaha 
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yang dilakukan adalah termasuk golongan usaha mikro kecil. Sedangkan bila ditinjau 

dari sumber modal sebagian besar responden menggunanakn modal yang berasal dari 

modal sendiri, dan sebagian pinjam di koperasi. Para pedagang apabila kekurangan 

modal lebih memilih pinjam ke koperasi daripada pinjam ke bank karena dengan 

meminjam di koperasi risiko lebih kecil dan prosedur peminjaman lebih mudah 

dibandingkan dengan bank.  

Untuk data responden berdasarkan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Magelang 

Utara tahun 2012 yaitu usaha responden yang mempunyai tenaga kerja 1 orang 

sebanyak 10 orang, yang mempunyai tenaga kerja 2 orang sebanyak 9 orang dan yang 

mempunyai tenaga kerja 3 orang sebanyak 1 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dari 20 responden ternya usahanya termasuk usaha kecil karena dicirikan dengan 

jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 10 orang.  

  Ditinjau dari segi upah terhadap 20 responden belum bisa memberikan gaji 

berdasarkan standar gaji UMR. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh 

masih sangat relative kecil sehingga usaha tersebut belum mampu memberikan gaji 

dengan standar UMR. Untuk data responden ditinjau dari omzet, penjualan dan 

keuntungan di Kecamatan Magelang Utara tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 8 di 

bawah ini. 
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Tabel 8. Data responden ditinjau dari omzet, penjualan dan keuntungan di  

    Kecamatan Magelang Utara tahun 2012 

No Nama Hasil penjualan Keuntungan 

1 Wuri Sulistyo 7.500.000 2.000.000 

2 Daliman 10.000.000 1.500.000 

3 Surati 6.000.000 2.000.000 

4 Arif Hermanto 3.000.000 1.500.000 

5 Munajat 3.000.000 1.500.000 

6 Nur Faudiyah 4.000.000 1.000.000 

7 Mudiono 3.000.000 1.000.000 

8 Isti Khomah 2.000.000 1.000.000 

9 Wardoyo 6.000.000 3.000.000 

10 Solikhin 4.000.000 2.000.000 

11 Sigit 5.000.000 3.000.000 

12 Dwi Budi 3.000.000 1.500.000 

13 Siti Luhansatun 2.500.000 1.250.000 

14 Sumaryono 3.000.000 1.500.000 

15 Tri Aricendani 2.500.000 1.500.000 

16 Siti Nuriyah 13.000.000 1.300.000 

17 Nurul 1.500.000 750.000 

18 Mamik Untari 3.000.000 1.500.000 

19 Muh Lison 6.000.000 3.000.000 

20 Banu Hendartyanto 3.000.000 1.500.000 

Sumber data diolah 

      Menurut sebaran kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti mereka 

mengatakan usaha yang dikelola mempunyai pangsa pasar yang bagus sehingga perlu 

meningkatkan usaha yang telah dikelola. Namun permasalahan yang dihadapi yaitu 

masalah permodalan, sehingga mereka berharap ada pihak-pihak yang mau membantu 

memberikan pinjaman modal dengan bunga yang sangat rendah. Selain itu mereka 

juga mengharapkan sekali adanya pembinaan-pembinaan dari instansi terkait dengan 

harapan usaha yang mereka kelola akan lebih baik. Karena usaha-usaha yang dirintis 

belum punya ijin usaha dan dengan melihat keuntungan yang diperoleh masih relative 

kecil maka usaha tersebut diatas tidak kena pajak. 
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Pembahasan 

  Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diperoleh dari para responden, sebagian 

besar para responden bergerak di bidang usaha makanan, sebagian kecil lainnya 

bergerak di bidang usaha souvenir, laundry, warnet, toko kelontong, dan asesoris 

mote. Omzet paling besar yaitu usaha toko kelontong sebesar Rp13.000.000. Namun 

keuntungan yang paling besar adalah usaha yang bergerak di bidang makanan yaitu 

roti goreng, dan usaha lainnya yaitu warnet, dan warung tenda mie Jakarta masing-

masing sebesar Rp3.000.000. 

  Tingkat pendidikan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap besarnya usaha 

dan kebetulan adalah perempuan yang mampu memberikan omzet paling besar 

diantara responden. Sebagian besar usaha yang dirintis belum punya ijin dari 

pemerintah setempat, berarti responden belum memberikan kontribusi pada 

pemerintah. Karena kontribusi pada pemerintah dapat diwujudkan dengan diterima 

SIUP dan bertambahnya daftar pengusaha di Kota Magelang.  

 

E. Kesimpulan Dan Saran 

  Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi yang diberikan oleh Kota Magelang adalah: 

a. Meningkatkan penerbitan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) oleh BP2T 

(Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu). Tahun 2010 sudah ada 374 buah 

penerbitan SIUP. 

b. Meningkatkan tanda daftar perusahaan yang didominasi oleh usaha 

perdagangan. 
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2. Responden belum memberikan kontribusi yang optimal kepada pemerintah. Hal ini 

ditunjukkan bahwa mereka belum mempunyai SIUP sebagai tanda ijin usaha 

perdagangan di wilayah setempat. 

3. Usaha yang mereka miliki sekedar untuk menopang perekonomian keluarga dan 

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Terlihat dari jawaban responden yang 

belum berniat memperluas atau mengembangkan usahanya.  

4. Sebagian besar usaha responden adalah bergerak di bidang makanan, walaupun 

tidak memberikan omzet tertinggi. Omzet tertinggi justru dari usaha toko 

kelontong, namun keuntungannya juga beragam. Hasil penelitian kami 

menunjukkan bahwa keuntungan dari usaha roti goreng, warnet dan warung tenda 

mie Jakarta. 

5. Tingkat pendidikan tidak terlalu memberikan pengaruh bagi perkembangan usaha. 

Namun justru keyakinan, tekat, tekun, sabar yang mampu dapat mempertahankan 

usaha. Hal ini terlihat mereka membiayai usaha dengan modal sendiri.  

6. Walaupun dengan modal sendiri, mereka sadar bahwa usaha mereka jauh dari 

optimal dan ingin mengembangkan usaha lebih pesat lagi, namun terkendala dari 

kurangnya pengetahuan yang mendalam dan permodalan. 

7. Koperasi yang ada belum mampu mengoptimalkan kebutuhan permodalan mereka. 

Karena bunga yang diminta masih memberatkan mereka. 

 

  Saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah: 

1. Responden atau masyarakat Kota Magelang khususnya Kecamatan Magelang Utara 

sebaiknya lebih terbuka lagi, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk 
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memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan terutama yang terkait dengan 

usahanya dengan mencari sumber informasi dari pakar yang ahli di bidangnya. 

2. Sosialisasi tentang SIUP oleh pemerintah lebih ditingkatkan lagi dan berupaya yang 

lebih ramah terhadap masyarakat yang memiliki usaha yang potensial. Tidak selalu 

mengutamakan yang memiliki usaha besar, namun usaha kecil sebaiknya 

diupayakan mendapatkan pelayanan yang sama.  

3. Ada pembinaan yang bertahap secara terus menerus dan sebaiknya bekerja sama 

dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan usaha perekonomian di Kecamatan 

Magelang Utara. 
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Abstrak 

Konsep CSR yang dilaksanakan perusahaan berkembang, seiring dengan beragamnya motivasi 

pengungkapan kepada publik. Paparan ini bertujuan menyajikan tinjauan mengenai kontribusi CSR bagi 

perusahaan dari perspektif akuntansi, antara lain berkaitan dengan kinerja perusahaan, akuntansi sosial, 

praktik good corporate governance, isu etika, dan sustainability perusahaan. CSR mempunyai potensi untuk 

berkontribusi terhadap nilai perusahaan, baik sebagai konsekuensi reputasi, persepsi kinerja ekonomik masa 

depan, maupun kemampuan menyeimbangkan kepentingan stakeholders. Perusahaan yang melaksanakan 

investasi CSR berpeluang mendapatkan implikasi ekonomi langsung, misalnya pencapaian target laba 

maupun penurunan level kos ekuitas sebagai dampak kepercayaan pihak ketiga atas reputasi sosial 

perusahaan. Selain itu, CSR juga potensial mempengaruhi perilaku etis managemen. Hal ini mengindikasi 

bahwa pelaksanaan CSR dapat mendorong implementasi good corporate governance, sehingga perusahaan 

akan mengupayakan keseimbangan antara kinerja ekonomik dan sosial. 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, etika, nilai perusahaan, reputasi sosial, kinerja 

perusahaan. 

 

Abstract 

The concept of CSR expands as company develops, along with the diversity of motivations public disclosure. 

This paper aims to present an overview of CSR’s contribution from accounting perspective, among others, 

related to the company's performance, social accounting, the practice of good corporate governance, ethical 

issues, and sustainability of the company. CSR has the potential to contribute to company value, both as a 

consequence of reputation, perception of future economic performance, and the ability to balance the 

interests of stakeholders. Companies that implement CSR investment have the opportunity to gain direct 

economic implications, such as the achievement of profit targets as well as a decrease in the level of cost of 

equity as a result of trust third parties on the company's social reputation. In addition, CSR also potentially 

influence ethical behavior management. This indicates that the implementati on of CSR can encourage the 

implementation of good corporate governance, so that the company would seek a balance between economic 

and social performance. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, ethics, corporate values, social reputation, the company's  

performance. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) menjadi isu 

yang mengemuka dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pelaporan aktivitas tanggung jawab 

sosial menjadi penting ketika pemangku kepentingan menuntut transparansi yang lebih 

luas mengenai segala aspek bisnis (Kim et al. 2012). Hal ini membawa perubahan drastis 

pada perilaku para pelaku dunia usaha, yang mulai memberikan perhatian khusus terhadap 
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aktivitas tersebut. Laporan beberapa penelitian (antara lain Russo dan Perrini 2009; serta 

Bocquet dan Mothe 2010) mengungkapkan bahwa CSR tidak hanya menjadi perhatian 

korporasi berskala besar.    

Isu tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai sejarah yang sangat panjang, dan 

berkembang seiring kemajuan dunia bisnis, sampai akhirnya mendapat perhatian yang 

serius dari masyarakat. Pro dan kontra mengenai isu tersebut terus terjadi, bahkan 

Lagoarde-Segot (2011) mengutip salah satu pendapat seorang ekonomis, Milton Friedman 

(1970) yang cukup ekstrim yaitu “the social responsibility of business is to increase its 

profits.” Pendapat Friedman tersebut mungkin mewakili pikiran banyak pihak yang 

mempertanyakan relevansi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertentangan 

pemikiran tersebut mendorong riset-riset untuk mengungkap hubungan CSR dengan 

kinerja keuangan perusahaan.  

Pengenalan konsep triple bottom line oleh Elkinton pada tahun 1997 menempatkan 

CSR sebagai faktor yang layak diperhitungkan oleh perusahaan. Konsep ini didukung oleh 

hasil riset-riset CSR yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja sosial 

perusahaan dengan kinerja perusahaan. Pasca tragedi Enron dan WorldCom, sorotan 

terhadap peran CSR semakin besar. Perusahaan mulai memberi perhatian pada 

pengungkapan sukarela aktivitas CSR yang dilaksanakan, baik melalui penerbitan laporan 

fisik, maupun pemanfaatan jaringan internet. Hasil survei tiga tahunan praktik pelaporan 

yang dilakukan KPMG tahun 2002 menunjukkan hampir 49% perusahaan responden 

memanfaatkan internet untuk keperluan pelaporan. Jumlah ini akan terus mengalami 

peningkatan seiring bertambahnya jumlah perusahaan multinasional pengguna 

Sustainability Reporting Guidelines yang dikeluarkan Global Reporting Initiative (GRI) 

(Owen 2005). Riset terhadap isu pengungkapan sukarela menjadi pelengkap hubungan 

kinerja sosial dengan kinerja keuangan perusahaan yang terus berkembang pasca tragedi 

tersebut (antara lain Callan dan Thomas 2009, serta Nelling dan Webb 2009).   

Konsep CSR yang dilaksanakan perusahaan berkembang, seiring dengan 

beragamnya motivasi pengungkapan kepada publik. Hopkinson (1968) mengungkapkan 

setidaknya ada lima konsep atau alasan CSR yaitu konsep tujuan bisnis, aksi korporasi, 

sanksi hukum, hubungan bisnis dan pemerintah, serta kepentingan bisnis. Saat ini 

korporasi secara umum telah menyadari peran CSR dan bersedia membelanjakan sumber 

daya untuk kepentingan sosial. Masalah yang saat ini justru muncul, menurut Spector 

file:///D:/Local%20Disk/UTPALA/Cekolah%20lagee!/CSR/CSR-inovation.pdf
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(2008), bukan sekedar tujuan CSR itu sendiri, tetapi bagaimana korporasi menentukan 

tujuan CSR yang akan dilaksanakan. Seharusnya korporasi dan para pemimpinnya tetap 

melaksanakan CSR secara legal, memperhatikan kepentingan pemegang saham, dan tidak 

melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.  

 Ide paparan ini muncul dari kenyataan bahwa CSR mempunyai kaitan dengan 

banyak variabel yang melingkupi perusahaan. Selain ditengarai berhubungan positif 

dengan kinerja keuangan, Cohen et al. (2012) menunjukkan CSR kini juga menjadi bagian 

dari strategi bisnis untuk mempertahankan keberlangsungan operasi. Kajian teoritikal yang 

dilakukan Mackey et al. (2007) menunjukkan bahwa pemilihan investasi pada kegiatan 

CSR didasarkan pada pertimbangan peluang investasi tersebut mempengaruhi nilai 

perusahaan. Implikasi empiris yang ditunjukkan adalah pelaksanaan investasi ini 

kemungkinan besar bertujuan mempertahankan strategi bisnis yang dijalankan saat ini. 

Poin yang harus diperhatikan adalah manager bisa saja menjalankan kegiatan CSR untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Hal ini 

mengindikasi peluang perilaku oportunis manager memanfaatkan CSR untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan demi kepentingannya.  

Paparan ini bertujuan menyajikan analisis singkat mengenai kontribusi CSR bagi 

perusahaan dari perspektif akuntansi, antara lain berkaitan dengan kinerja perusahaan, 

akuntansi sosial, praktik good corporate governance, isu etika, dan sustainability 

perusahaan. Analisis didasarkan pada tinjauan teoritis dan empiris yang berhubungan 

dengan isu-isu terkait. Paparan ini diharapkan dapat memetakan hubungan teoritis CSR 

dengan berbagai variabel akuntansi.   

Diskusi dalam paparan ini dipecah menjadi tiga bagian. Bagian pendahuluan berisi 

latar belakang masalah, motivasi, tujuan, dan sistematika paparan. Bagian kedua adalah 

pembahasan, yang dibagi menjadi tiga isu yaitu motivasi implementasi CSR, implementasi 

CSR dan nilai perusahaan, serta isu etika dan perilaku oportunistik. Pada bagian terakhir 

akan disampaikan simpulan pembahasan dan identifikasi peluang riset empiris. 

B. PEMBAHASAN 

A CLOSER LOOK TO CSR: WHY IS IT IMPORTANT  TO BE SOCIALLY RESPON-

SIBLE? 

Karakteristik investasi CSR dan motivasi manager 

Secara umum, istilah CSR mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan pemangku 

kepentingan (stakeholders).  Dalam pengertian ini, perusahaan diartikan sebagai entitas 

file:///D:/CEKOLAH%20LAGEEEE/CSR/Business%20Responsibilities%20in%20a%20Divided%20World.pdf
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yang berkomitmen tidak sekedar berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial 

perusahaan, tetapi juga memperhatikan dampak operasinya bagi masyarakat dan ling-

kungan.  

Agar konsep CSR dapat diterima oleh pelaku bisnis, menurut Carroll (1991) CSR 

harus dikemas sedemikian rupa sehingga melingkupi keseluruhan tanggung jawab 

perusahaan. Lebih lanjut, ia memaparkan empat komponen tanggung jawab sosial yang 

membentuk CSR, yaitu ekonomi (economic), hukum (legal), etik (ethical), dan 

kedermawanan (philanthropic). Keempat komponen tersebut digambarkan dalam piramida 

pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk level etik, perusahaan harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai 

moral dan norma etik yang berlaku, mengenali dan menghargai norma baru yang 

diadaptasi masyarakat, menjaga moral dan etika, serta menekankan bahwa integritas dan 

perilaku etis sebagai hal yang secara substansi lebih penting daripada kepatuhan hukum. 

Tanggung jawab level teratas adalah filantropik atau kedermawanan. Pada level ini 

perusahaan harus mengupayakan kepedulian pada lingkungan dan masyarakat, ikut 

melestarikan seni budaya, berpartisipasi dalam kegiatan amal bagi masyarakat, mendukung 

 

Pada setiap komponen tanggung jawab, 

Carroll menunjukkan lima pernyataan 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Tanggung jawab pada level ekonomis 

terdiri dari pernyataan mengenai perilaku 

yang konsisten dengan maksimisasi EPS, 

komitmen mengoptimalkan perolehan 

profit, mempertahankan posisi kompetitif 

yang kuat, mempertahankan tingkat efi-

siensi operasi yang tinggi, dan penekanan 

identifikasi perusahaan yang berhasil 

adalah yang profitabel secara konsisten. 

Pada level hukum, perusahaan harus 

secara konsisten berperilaku sesuai 

ketentuan, mematuhi regulasi, menaati 

hukum, memenuhi kewajiban hukum, dan 

menyediakan barang dan jasa yang 

memenuhi persyaratan hukum minimal. 
Gambar 1. Piramida CSR 
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penyelenggaraan pendidikan, dan secara sukarela melibatkan diri dalam upaya peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

Pernyataan yang terdapat dalam setiap level menunjukkan keterkaitan keberhasilan 

pemenuhan tanggung jawab suatu level terhadap level berikutnya. Dengan demikian, 

pemenuhan tanggung jawab level ekonomis merupakan dasar untuk mampu memenuhi 

tanggung jawab level selanjutnya. Tanggung jawab ekonomik dapat diartikan sebagai 

pemenuhan fungsi stewardship managemen kepada pemilik (shareholders).  

Apabila dihubungkan dengan tujuan perusahaan, yang dapat kita dibedakan menjadi 

dua, yakni jangka pendek-laba (profitabilitas), dan jangka panjang-sustainability, maka 

tanggung jawab level ekonomik berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka pendek 

perusahaan, yaitu perolehan laba. Agar perusahaan mampu mempertahankan kegiatan 

operasinya, perusahaan harus mampu mempertahankan laba dan berupaya memenuhi 

tanggung jawab pada level hukum, etis, dan filantropis. 

 Motivasi korporasi melaksanakan CSR sangat beragam. Aktivitas CSR dapat 

dirancang sebagai bagian kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan 

melembaga. Dalam kondisi yang demikian, CSR menjadi identik dengan CSP atau 

corporate social performance yakni strategi dan roadmap perusahaan yang 

mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, 

dan sosial (Suharto 2008). Dalam tulisan yang sama, Suharto merumuskan tipologi 

perusahaan didasarkan kemampuan dan komitmen melaksanakan CSR sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breitweiser (1971), seorang executive vice president pada perusahaan minyak, 

menyatakan menyelaraskan tujuan utama perusahaan bisnis dengan tuntutan tanggung 

jawab sosial merupakan tugas yang sangat berat bagi managemen. Tidaklah mengherankan 

  

Gambar 2. Tipologi Perusahaan dan Pelaksanaan CSR 
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jika managemen, yang terutama terikat kontrak kompensasi dengan shareholders 

berkepentingan terlebih dahulu memikirkan cara untuk memenuhi kewajiban kontrak 

tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya internalisasi CSR dalam kegiatan 

perusahaan (Zadek 2004). Suatu organisasi akan melewati fase pembelajaran sebelum 

akhirnya mampu menjadikan CSR sebagai bagian dari kebijakannya. Fase pembelajaran 

tersebut dapat dipicu oleh masalah hukum maupun etika yang terkait dengan operasi 

perusahaan. Dalam paparan tersebut, ditunjukkan tahapan yang dilewati salah satu 

perusahaan produk olahraga terbesar di dunia, Nike, setelah menghadapi kritik keras pada 

era 1990an. Fase pembelajaran yang dihadapi organisasi tersebut tampak pada tabel 1.  

Tabel 1. Tahapan Pembelajaran Organisasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reputasi memegang peran penting dalam proses internalisasi CSR pada korporasi. 

Jika dihadapkan pada tekanan sosial, sifat manager yang umumnya risk averse akan sangat 

mempengaruhi keputusan investasi  CSR dipilih. Dengan demikian, perilaku etis manager 

yang melaksanakan CSR  tetap berpotensi menyebabkan kerugian bagi shareholders 

(Moser dan Martin 2012). Studi Kiran dan Sharma (2011) mengidentifikasi sedikitnya 

sembilan pemicu (drivers) terhadap pelaksanaan CSR, yaitu peningkatan reputasi, aliansi 

dengan mitra bisnis, perbaikan hubungan dengan stakeholders, attractive employer, 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan, peluang bisnis baru, penghematan kos, minimisasi 

risiko, dan usaha mengurangi intervensi regulasi. Sembilan pemicu pelaksanaan CSR 
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tersebut dapat menjadi motivator pada setiap  tahapan internalisasi CSR pada tabel 1 

sehingga tampak sebagai berikut: 

Tabel 2. Drivers of CSR pada tiap tahap pembelajaran organisasi 

Tahap Respon Organisasi Drivers of CSR Penjelasan 

Defensive Mengabaikan praktik, 
dampak, dan 

tanggung jawab 

- Peningkatan 

reputasi 
- Perbaikan 

hubungan dengan 
stakeholders 

Fokus CSR diarahkan 
untuk memperbaiki “citra” 

perusahaan untuk 
mengurangi dampak 

“sanksi” sosial jangka 
pendek pada kegiatan 
operasi 

Compliance Mengadopsi 
pendekatan kepatuhan 

berbasis kebijakan 
sebagai kos 

pelaksanaan bisnis 

- Usaha mengurangi 

intervensi regulasi 
- Penghematan kos 

- Minimisasi risiko 

CSR dapat mengurangi 
penurunan nilai ekonomi  

jangka menengah akibat 
penurunan reputasi dan 

risiko litigasi yang dihadapi 

Managerial Melekatkan isu sosial 

pada inti proses 
managemen  

- Minimisasi risiko 

- Attractive employe 

Mengurangi penurunan 

nilai ekonomi jangka 
menengah dan 

meningkatkan peluang 
perolehan manfaat dari 
praktik CSR pada kegiatan 

operasi 

Strategic Mengintegrasi isu 

sosial ke dalam inti 
strategi bisnis 

- Aliansi dengan 

mitra bisnis 

- Peluang bisnis 
baru 

CSR membantu perusahaan 

meningkatkan nilai jangka 
panjang melalui strategi 

dan inovasi yang 
mengintegrasi solusi untuk 
isu sosial terkait 

Civil Mengembangkan 

partisipasi industri 
dalam tanggung 
jawab sosial secara 

luas 

- Kepuasan dan 

kesetiaan 
pelanggan 

- Perbaikan 
hubungan dengan 

stakeholders 

CSR membantu 

meningkatkan nilai 
ekonomi dan merealisasi 
manfaat dari aksi korporasi 

yang mengintegrasi 
kepentingan stakeholders 

 

 Balakhrisnan et al. (2011) dalam Moser dan Martin (2012) menunjukkan bahwa 

integrasi nilai-nilai CSR dalam perilaku managamen dapat menjadi pendorong bagi 

karyawan untuk melakukan hal yang serupa bagi perusahaan. Mereka menggunakan 

prespektif shareholders untuk mengukur level kinerja yang bersedia didedikasikan 

karyawan apabila perusahaan bersedia melakukan peran sosial (charity action) yang 
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dilakukan secara anonim. Hasil penelitian ini setidaknya dapat membuktikan bahwa 

kebijakan CSR perusahaan akan berdampak pada loyalitas dan totalitas karyawan, yang 

pada akhirnya akan membantu peningkatan nilai perusahaan. 

CSR dan Akuntansi Sosial 

Masyarakat akuntansi telah cukup lama menyadari pentingnya pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan kepada publik. A Statement of Basic Accounting Theory 

(ASOBAT) yang dipublikasikan American Accounting Association (AAA) pada tahun 

1966 setidaknya dapat membuktikan hal tersebut. ASOBAT menyatakan laporan keuangan 

bertujuan menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan mengenai 

penggunaan sumberdaya yang terbatas, mengarahkan dan mengendalikan sumberdaya 

manusia dan bahan milik organisasi secara efektif, memelihara dan melaporkan 

penggunaan sumberdaya, serta memfasilitasi dan pengawasan sosial. Poin yang disebutkan 

terakhir menunjukkan bahwa akuntansi mempunyai peran sosial, dan hal tersebut menurut 

Kam (1986) dalam Baridwan (2011) menunjukkan pengakuan bahwa masyarakat, selain 

investor dan kreditor, juga merupakan pengguna informasi yang tidak kalah penting. 

Dengan demikian, laporan keuangan harus dapat dipahami oleh masyarakat agar dapat 

mengevaluasi kegiatan sosial yang dilaksanakan perusahaan. Konsep ini kemudian dikenal 

sebagai akuntansi sosial.  

Perhatian pada akuntansi sosial mulai muncul pada awal era 2000an seiring 

masuknya akuntansi sosial dan lingkungan dalam konvensi organisasi, budaya, dan hukum. 

Akuntansi sosial tidak lagi menunggu dorongan politis ataupun kerelaan perusahan (Gray 

2001). Selama perkembangan akuntansi sosial tersebut, Gray mengidentifikasi tiga 

“bentuk” implementasi akuntansi sosial, yaitu: 

Bentuk pertama social audits, yaitu analisis publik terhadap entitas yang akuntabel oleh 

entitas atau badan independen, yang umumnya dilaksanakan tanpa persetujuan entitas yang 

bersangkutan. Standar untuk audit sosial dibentuk oleh Social Audit Ltd, berupa laporan 

atas audit terhadap beberapa perusahaan. Audit sosial dilakukan jika organisasi gagal 

memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat. Hal lain yang berkaitan dengan audit 

sosial adalah pelaksanaannya didasarkan pada konflik kepentingan atau asimetri informasi 

dan perbedaan kepentingan. Umumnya mereka menuntut agar pemilik kekuasaan 

(pemerintah atau perusahaan) mengubah tindakan dengan cara memberikan perhatian pada 

kepentingan publik.  Poin yang perlu dicatat, audit sosial yang mengabaikan  pertimbangan 
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kepentingan perusahaan, justru mengancam upaya perusahaan mempertahankan 

kelangsungan usahanya. 

Bentuk kedua, the silent social account. Bentuk ini berbeda dengan audit sosial, karena 

tidak hanya memasukkan pertimbangan lingkungan dalam penilaian, tetapi juga isu 

konsumen, keamanan produk, dan interaksi dengan masyarakat. Data yang diperoleh akan 

menjadi dasar penentuan kos yang dikeluarkan perusahaan. Silent social account 

mempunyai dua nilai potensial penting, yaitu (1) data-data yang disusun dapat digunakan 

sebagai sarana untuk proses akuntabilitas organisasional yang lebih aktif, dan (2) 

pengaturan materi atau data secara terpisah sebagai laporan sosial dan lingkungan yang 

melengkapi laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi sosial organisasi 

sebagai entitas ekonomik. 

Bentuk ketiga, the new wave of social accounting. Munculnya bentuk ini didorong dan 

dipengaruhi oleh pengalaman dan pembelajaran dari praktik akuntansi sosial yang ada 

sebelumnya. Bentuk ini tidak berkembang dengan baik karena terjadinya percampuran 

antara dialog pemangku kepentingan, pelaporan mengenai sustainability, dan community 

reporting. Bentuk ini dipandang tidak mampu memberikan substansi yang lebih canggih 

bagi pengguna informasi. 

 Sekalipun upaya untuk menyajikan laporan akuntansi yang memasukkan informasi 

sosial dan lingkungan melalui laporan nilai tambah telah dilakukan, namun dewan standar 

akuntansi di banyak negara tidak memberikan respon terhadap usulan penyesuaian bentuk 

laporan keuangan, dan lebih condong pada penyajian informasi tersebut sebagai tambahan 

(Baridwan 2011). Salah satu penyebab profesi akuntansi sulit menginternalisasi konsep 

akuntansi sosial dan lingkungan adalah sulitnya mengukur dampak kegiatan sosial 

perusahaan. Bagian selanjutnya pada tulisan yang sama menguraikan upaya AAA pada 

tahun 1975 merekomendasikan tiga level pengukuran dampak kerusakan lingkungan, 

yaitu: level I  untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi kegiatan, level II untuk mengukur 

aktivitas menggunakan unit non moneter (bahan yang menyebabkan polusi lingkungan 

diukur dengan tingkat pencemaran, waktu, dan kepatuhan pada standar dalam satuan 

teknis), dan level III untuk menilai dampak pencemaran (konversi menjadi taksiran 

finansial biaya dan manfaat bagi semua pemangku kepentingan). Tiga level pengukuran ini 

diarahkan untuk memungkinkan penentuan kerugian yang timbul dari polusi atau 

kerusakan lingkungan. Hal penting yang perlu dipahami adalah beban kerugian tersebut 
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bena-benar akan menjadi tanggung jawab perusahaan hanya jika pemerintah mampu 

memberlakukan peraturan secara tegas. Jika tidak, masyarakat tetap harus menanggung 

kerugian terbesar dari tindakan korporasi yang tidak bertanggung jawab (misalnya untuk 

kasus Lapindo di Indonesia). 

CSR DAN NILAI PERUSAHAAN 

Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan baku mengenai definisi CSR. Banyak pihak 

menyepakati bahwa CSR berkaitan dengan hubungan antara korporasi dengan para 

pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan mempunyai makna luas, mencakup pihak 

internal (misalnya pemegang saham dan karyawan) dan pihak eksternal (misalnya 

masyarakat dan pemerintah). Selain itu, pembahasan mengenai implemetasi CSR dalam 

korporasi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola korporasi (corporate governance). Jo dan 

Harjoto (2011) menginvestigasi dampak mekanisme tata kelola internal dan eksternal 

terhadap investasi CSR, dan memperoleh bukti empiris bahwa pilihan investasi CSR 

berasosiasi dengan mekanisme tata kelola, termasuk board leadership, board 

independence, kepemilikan institusional, analyst following, dan anti-takeover provisions. 

Selain itu, pada pengujian selanjutnya, ternyata dampak analyst following pada pilihan 

investasi CSR suatu korporasi akan mempengaruhi nilai perusahaan. Lebih lanjut, aktivitas 

CSR yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan 

perusahaan, misalnya kualitas produk dan karyawan, mempunyai dampak yang lebih besar 

terhadap nilai perusahaan dibandingkan dengan perbaikan sosial yang berhubungan dengan 

kepentingan eksternal, misalnya hubungan kemasyarakatan.  

Berkaitan dengan pemilihan strategi CSR, Cavaco dan Crifo (2010) mendefinisikan 

CSR menjadi tiga dimensi yaitu dimensi lingkungan, dimensi sumberdaya manusia (atau 

dimensi sosial), dan dimensi perilaku bisnis dan tata kelola. Pengujian terhadap model 

teoritis yang mereka bangun menunjukkan bahwa dimensi CSR mempunyai hubungan 

positif dengan kinerja perusahaan, dan pemilihan strategi CSR korporasi akan 

mempertimbangkan kombinasi dimensi CSR yang akan menguatkan kinerja perusahaan. 

Pengungkapan CSR merupakan salah satu kunci penting untuk mengomunikasikan 

strategi CSR perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Studi yang dilakukan Cohen 

et al. (2011) terhadap 750 retail (nonprofesional) investor (yang diperkirakan memiliki 

sepertiga bagian dalam pasar ekuitas di AS) menunjukkan bahwa informasi mengenai CSR 

perusahaan merupakan salah satu informasi utama yang dibutuhkan oleh responden yang 
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juga melaksanakan investasi CSR. Selain itu, responden mengindikasi bahwa informasi 

non keuangan membantu mereka mengidentifikasi indikator kinerja ekonomi perusahaan 

di masa depan, antara lain pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan inovasi produk.  

Kualitas pengungkapan CSR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan data bagi pihak eksternal (Ingram dan Frazier 1980). Studi Dhaliwal et al. 

(2012) mengenai hubungan antara pengungkapan informasi nonkeuangan dan ramalan 

analis pada 31 negara mengungkapkan pelaporan CSR secara terpisah dapat mengurangi 

kesalahan ramalan analis, terutama pada negara-negara yang berorientasi pada kepentingan 

stakeholder. Penelitian tersebut menggunakan empat proksi pengukuran orientasi 

stakeholder yaitu lingkungan hukum untuk perlindungan hak-hak pekerja, regulasi 

terhadap CSR, level kesadaran publik terhadap isu CSR, dan hasil survey terhadap 

pandangan CEO terhadap aktivitas CSR. Proksi keempat diakui mempunyai level 

objektivitas lebih rendah dibandingkan tiga proksi lainnya, namun dipandang mampu 

menangkap langsung perilaku manager, imvestor, maupun masyarakat terhadap isu sosial. 

Studi tersebut menggunakan periode amatan selama 1994 -2007 dan melibatkan 23 jenis 

industri. 

Implikasi ekonomik investasi CSR masih menjadi pertanyaan penelitian yang 

menarik bagi riset CSR. Hal ini terkait dengan berkembangnya pandangan integrasi 

kepedulian sosial ke dalam operasi bisnis dan interaksi korporasi dengan pemangku 

kepentingan. Studi Lagoarde-Segot (2011) mengungkapkan bahwa kebersediaan 

perusahaan untuk berinvestasi dalam CSR akan mendorong perbaikan hubungan antara 

perusahaan dengan para penyedia modal, sehingga akan menurunkan kos pendanaan 

eksternal dan menghasilkan NPV yang lebih tinggi. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh 

hasil studi Dhaliwal et al. (2011). Selain itu, CSR juga membantu perusahaan 

meningkatkan aliran kas masuk melalui pengembangan produk inovatif atau proses 

produksi yang membuka peluang bisnis baru. Perusahaan yang melaksanakan CSR 

cenderung lebih mudah merekrut dan mempertahankan karyawan yang berbakat dan loyal 

( De Roeck dan Delobbe 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa investasi CSR memungkinkan 

perusahaan menjalankan operasi secara lebih efektif dan efisien. Dalam perspektif jangka 

panjang, kondisi lingkungan usaha yang kondusif akan meningkatkan peluang perusahaan 

untuk bertahan dalam kompetisi bisnis. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana perusahaan mengomunikasikan upaya investasinya tersebut secara efektif 
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kepada publik. Informasi yang diungkapkan tentu saja harus berkualitas agar membantu 

investor mengidentifikasi potensi ekonomik perusahaan yang sebenarnya. Hal ini tentu saja 

akan mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan saat ini maupun masa 

depan. 

ISU ETIKA DAN PERILAKU OPORTUNISTIK 

Hal menarik yang terdapat dalam isu CSR adalah masalah etika. Jika pandangan 

tradisional lebih menekankan pada perilaku etis perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan, pasca tragedi Enron dan WorldCom justru isu etis tersebut mengarah pada 

dugaan managemen menggunakan CSR sebagai sarana melakukan managemen laba. 

Dugaan ini masuk akal, karena managemen memiliki diskresi atas keputusan investasi 

CSR yang akan dilaksanakan. Apabila kompensasi manager didasarkan pada 

keberhasilannya menaikkan nilai perusahaan (misalnya dengan peningkatan laba atau 

harga saham), pilihan kebijakan investasi CSR bisa menjadi lahan potensial untuk 

managemen laba. Jika dikaitkan dengan kajian teoritikal yang dilakukan Mackey et al. 

(2007) pelaksanaan investasi CSR kemungkinan besar bertujuan mempertahankan strategi 

bisnis yang dijalankan saat ini, maka potensi managemen laba perlu dicermati. Strategi 

bisnis berkaitan dengan upaya mempertahankan atau meningkatkan posisi perusahaan 

dalam persaingan, dan memperoleh keuntungan dari posisi tersebut. 

 Kim et al. (2012) menyadari isu managemen laba sebenarnya sangat dekat dengan 

masalah CSR. Jika suatu perusahaan bertanggung jawab secara sosial, apakah selalu dapat 

dipastikan akan melakukan operasi bisnis yang juga bertanggung jawab? Salah satu 

indikator perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah meminimalisasi terjadinya 

managemen laba yang berpotensi merugikan shareholders. Hemingway dan Maclagan 

(2004) mengungkapkan bahwa CSR dapat digunakan oleh managemen untuk menutupi 

dampak pengelolaan perusahaan yang keliru (misconduct).  Apabila manager 

melaksanakan CSR dengan instentif oportunistik, maka manager akan mengarahkan 

pilihan investasi CSR yang mempromosikan kepentingan stakeholders. Telaah literatur 

yang dilakukan Kim et al. menunjukkan umumnya perusahaan yang bermasalah dengan 

suatu isu sosial akan menyajikan laporan keuangan  dengan kualitas yang jauh melebihi 

perusahaan yang tidak bermasalah. Hal ini diduga berhubungan dengan upaya menghindari 

risiko campur tangan regulasi pada operasi bisnis. Jika kita amati kecenderungan maraknya 

program CSR yang mempromosikan kepentingan masyarakat, misalnya upaya peningkatan 
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kualitas kesehatan masyarakat, yang dilakukan melalui penyisihan keuntungan penjualan, 

hal ini sangat berpotensi untuk dilekati motivasi pencapaian target penjualan.  

 Untuk tujuan pengujian, Kim et al membedakan perusahaan menjadi dua kelompok 

yaitu perusahaan CSR dan perusahaan non  CSR. Perusahaan CSR adalah perusahaan yang 

menunjukkan tanggung jawab sosial yang memenuhi kriteria Kinder et al. (2006) atau 

yang dikenal dengan indeks KLD. Indeks ini mengevaluasi CSR berdasarkan dimensi tata 

kelola, hubungan kemasyarakatan, keberagaman, hubungan karyawan, lingkungan, produk, 

alkohol, perjudian, kontrak militer, tenaga nuklir, dan tembakau. Lima dimensi yang 

terakhir tidak digunakan dalam pengujian karena tidak layak masuk dalam indeks sosial.  

 Penelitian ini menggunakan tiga proksi untuk mengukur managemen laba. Ketiga 

proksi tersebut adalah akrual diskresioner, manipulasi melalui kegiatan riil, dan riwayat 

manjadi subjek investigasi SEC yang ditunjukkan melalui Accounting and Auditing 

Enforcement Releases. Sampel yang tersedia untuk penelitian ini berjumlah 28.741 

observasi (perusahaan-tahun), namun peneliti mengeluarkan 5.350 amatan untuk 

perusahaan finansial, sehingga sample yang tersisa untuk digunakan berjumlah 23.391 

observasi. Peneliti menggunakan variabel kontrol antara lain growth oportunity, ukuran 

perusahaan, ROA Industri, kualitas audit, pengeluaran R&D, intensitas advertensi, usia 

perusahaan, dan rating tata kelola perusahaan. 

 Hasil pengujian menunjukkan kecenderungan perusahaan CSR untuk melakukan 

praktik managemen laba secara agresif lebih rendah dibandingkan perusahaan non CSR, 

baik melalui akrual diskresioner maupun manipulasi kegiatan riil. CEO atau CFO pada 

perusahaan CSR juga berpeluang lebih rendah untuk menjadi subjek investigasi SEC 

akibat pelanggaran PABU. Hasil ini mengindikasi bahwa CSR, dengan berbagai 

dimensinya, mempunyai peran penting dalam upaya membatasi peluang praktik 

managemen laba. Peneliti melakukan beberapa uji tambahan untuk mengetahui konsistensi 

hasil pengujian utama. Hasil pengujian tambahan tetap konsisten dengan pengujian utama. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pelaporan keuangan transparan yang diajukan 

oleh peneliti. Hipotesis ini menduga aktivitas CSR dimotivasi oleh niat manager 

melakukan bisnis secara jujur dan etis, dan konsisten dengan dugaan bahwa manager yang 

berorientasi jangka panjang akan menjadikan etika sebagai bagian dari proses bisnis. Hasil 

ini setidaknya membuktikan secara empiris pernyataan Beurden dan Gossling (2008) 

bahwa “ Good Ethics is Good Business”.  
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C. SIMPULAN 

CSR mempunyai potensi untuk berkontribusi terhadap nilai perusahaan, baik sebagai 

konsekuensi reputasi, persepsi kinerja ekonomik masa depan, maupun kemampuan 

menyeimbangkan kepentingan stakeholders. Perusahaan yang melaksanakan investasi CSR 

berpeluang mendapatkan implikasi ekonomi langsung, misalnya pencapaian target laba 

maupun penurunan level kos ekuitas sebagai dampak kepercayaan pihak ketiga atas 

reputasi sosial perusahaan.  

 CSR mempunyai banyak dimensi, tidak hanya berkaitan dengan hubungan perusa-

haan dengan pemangku kepentingan eksternal, namun juga berkaitan dengan pemangku 

kepentingan internal, misalnya pemegang saham dan karyawan. Perusahaan yang 

melakukan CSR selain berpotensi merekrut karyawan yang berkualitas. Selai itu perilakuk 

perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial juga berpotensi meningkatkan loyalitas 

dan totalitas karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 Selain berdampak pada loyalitas karyawan, CSR juga mempengaruhi perilaku etis 

managemen. Penelitian Kim et al. (2012) menunjukkan bahwa CSR dapat menunjukkan 

motivasi atau niat managemen melaksanakan bisnis secara etis. Hal ini ditunjukkan melalui 

upaya membatasi peluang terjadi managemen laba, baik melalui akrual maupun kegiatan 

riil, dan mencegah terjadinya pelanggaran PABU. 

 Moser dan Martin (2012) mengungkapkan peluag riset untuk isu CSR masih sangat 

banyak, terutama dikaitkan dengan motivasi managemen melakukan investasi CSR. 

Metoda riset berbasis data atau archival yang selama ini telah banyak dilakukan 

mempunyai keterbatasan dalam pengungkapan motivasi managemen. Oleh karena itu riset 

CSR dengan metoda eksperimen seperti yang dilakukan Balakrishnan et al. (2011) akan 

memperluas pemahaman terhadap faktor-faktor penentu implementasi CSR yang tidak 

dapat diukur dengan data archival. 
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                                         Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Model Kinerja 

Pengasuhan melalui Kepemimpian Tenaga Pendidik, Iklim Akademik, dan Pola 
Penugasan Pada Siswa Secaba Rindam IX Udayana Tabanan  Bali 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel 

sebanyak 120 siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
untuk menganalisis; Deskripsi Responden, Deskripsi Variabel, Uji Instrumen 

(Validitas dan Reliabilitas), Uji Hipotesis (Koefisien Determinasi, Uji F, Uji t, Uji 
Efek Mediasi)   

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan 

iklim akademik terhadap kepemimpinan tenaga pendidik, Ada pengaruh yang 
signifikan kepemimpinan tenaga pendidik terhadap pola penugasan dan kepuasan 

kinerja pengasuhan, Ada pengaruh yang signifikan iklim akademik terhadap pola 
penugasan dan kepuasan kinerja pengasuhan, Ada pengaruh yang signifikan pola 
penugasan terhadap kepuasan kinerja pengasuhan. Hasil mediasi pertama 

menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan tenaga pendidik lebih efektif 
berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kinerja pengasuhan. Dalam uji 

efek mediasi kedua menunjukkan bahwa pola penugasan mampu memediasi 
pengaruh iklim akademik terhadap kepuasan kinerja pengasuhan, meski pengaruh 
mediasinya relatif lemah 

 
 

Kata kunci :  Kepuasan Kinerja Pengasuhan, Kepemimpinan Tenaga Pendidik, 
Iklim Akademik, Pola Penugasan. 
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                                    Abstract 
 

This study aims to analyze the performance model of care through the 
leadership of Teachers, Academic Climate and Patterns Assignment In Secaba 

Students Rindam IX Udayana Tabanan Bali. 
This study uses a quantitative approach, with a sample of 120 

students. Data analysis techniques used in this study to analyze; Description of 

Respondents, Variable Descriptions, Test Instruments (Validity and Reliability), 
Hypothesis Testing (coefficient of determination, F test, t test, Test Securities 

Mediation) 
Research shows that there is a significant influence academic climate 

on the leadership educators, There is a significant effect of leadership educators 

on the pattern of the assignment and the satisfaction of the performance of 
parenting, there is significant influence academic climate on the pattern of the 

assignment and the satisfaction of the performance of parenting, there is 
significant influence patterns of assignment to the satisfaction of the performance 
of parenting. The first mediation results indicate that the influence of educators 

more effective leadership directly affects the performance of parenting 
satisfaction. In the second test the mediating effect shows that the pattern of 

assignment is able to mediate the climate influence academic performance to the 
satisfaction of care, despite the relatively weak effect of mediation 
 

 
Keywords: Parenting Satisfaction Performance, Leadership Teachers, Academic    
Climate, Pattern Assignment. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Tenaga pendidik di 

Secaba Rindam IX Udayana Tabanan  

merupakan faktor yang sangat berpe-

ngaruh terhadap tinggi rendahnya 

kualitas pendidikan yang turut 

menentukan kualitas lulusan. Tenaga 

pendidik merupakan model yang 

akan ditiru oleh para siswa baik 

sikap, gaya, maupun cara bicaranya. 

Di sinilah perlunya sosok tenaga 

pendidik, yang mempunyai kepe-

mimpinan yang bisa diteladani. 

Keberhasilan misi pendi-

dikan di Secaba Rindam IX Udayana 

Tabanan  Bali disamping ditentukan 

oleh kemampuan kepemimpinan 

tenaga pendidik  tentunya juga, harus 

didukung oleh iklim akademik yang 

kondusif. Penciptaan iklim akademik 

yang kondusif dapat dilakukan 

dengan menyediakan sarana-pra-

sarana pendukung yang cukup 

sehingga interaksi tenaga pendidik 

dan siswa dapat terpelihara baik. 

Iklim  akademik di Secaba Rindam 

IX Udayana Tabanan , seperti hanya 

komponen-komponen masukan dan 

proses lainnya, merupakan salah satu 

komponen yang memberi pengaruh 

signifikan dalam menghasilkan 

kualitas lulusan. 

Pola penugasan juga 

dipandang oleh peneliti menguatkan 

pengaruh kepemimpinan dan iklim 

akademik terhadap kepuasan peserta 

didik. Hal ini didasarkan pada 

pendapat Restiyah NK (1998) 

dimana pola penugasan atau metode 

penugasan adalah metode penyajian 

bahan di mana guru memberikan 

tugas tertentu agar peserta didik 

melakukan tugas belajar. Kegiatan 

interaksi belajar mengajar harus 

selalu ditingkatkan efektifitas dan 

efisiensinya. 

Kinerja pengasuhan yang 

berkualitas akan memberikan 

kepuasan kepada peserta didik. 

Artinya peserta didik merasakan 

adanya layanan yang professional 

dari tenaga (individu) yang memiliki 

keterampilan dan penguasaan ilmu 

pengetahuan yang relevan atau 

mendukung saat dilakukannya proses 

belajar mengajar tersebut. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh iklim aka-

demik terhadap kepemimpinan 

tenaga pendidik,  

2. Bagaimana pengaruh kepemim-

pinan tenaga pendidik terhadap 

pola penugasan dan kepuasan 

kinerja pengasuhan.  

3. Bagaimana pengaruh iklim aka-

demik terhadap pola penugasan 

dan kepuasan kinerja pengasuhan, 

4. Bagaimana pengaruh pola penu-

gasan terhadap kepuasan kinerja 

pengasuhan,  

5. Bagaimana pengaruh kepemim-

pinan tenaga pendidik dan iklim 

akademik terhadap kepuasan ki-

nerja pengasuhan yang dimediasi 

oleh pola penugasan. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan ma-

salah  di atas, tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pe-

ngaruh iklim akademik terhadap 

kepemimpinan tenaga pendidik,  

2. Untuk mengetahui bagaimana pe-

ngaruh kepemimpinan tenaga 

pendidik terhadap pola penugasan 

dan kepuasan kinerja pengasuhan.  

3. Untuk mengetahui bagaimana pe-

ngaruh iklim akademik terhadap 

pola penugasan dan kepuasan 

kinerja pengasuhan, 

4. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pola penugasan terhadap 

kepuasan kinerja pengasuhan,  

5. Untuk mengetahui bagaimana pe-

ngaruh kepemimpinan tenaga pen-

didik dan iklim akademik 

terhadap kepuasan kinerja 

pengasuhan yang dimediasi oleh 

pola penugasan. 

 

Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat  Teoritis  

Sebagai pengembangan ilmu da-

lam rangka melihat model kinerja 

pengasuhan yang ditinjau dari  

kepemimpinan tenaga pendidik, 

iklim akademik dan pola pe-

nugasan di lembaga pendidikan 

militer.  

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil 

penelitian tentang pengelolaan model 

kinerja pengasuhan yang ditinjau dari  

kepemimpinan tenaga pendidik, 

iklim akademik dan pola penugasan 

ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk lembaga 

pendidikan militer. Hasil penelitian 

ini juga dapat dijadikan bahan 

perbandingan bagi pihak-pihak 

terkait yang melakukan penelitian 

lanjutan. 

 

LANDASAN TEORI  

Pengertian Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan 

Kepuasan adalah suatu 

keadaan yang dirasakan konsumen 

setelah dia mengalami suatu kinerja 

(atau hasil) yang telah memenuhi 

berbagai harapannya. Menurut Oli-

ver, kepuasan adalah tingkat pe-

rasaan seseorang (pelanggan) setelah 

membandingkan antara kinerja atau 

hasil yang dirasakan (pelayanan yang 

diterima dan dirasakan) dengan yang 

diharapkannya (Irine, 2009; 61).  

Prawirosentono (1999 : 

2) mendefinisikan kinerja sebagai 

performance, yaitu hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing - 

masing, dalam rangka upaya men-

capai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral dan etika.  

Definisi pengasuh menu-

rut arti kata,pengasuh memiliki kata 

dasar asuh yang artinya mengurus, 

mendidik, melatih, memelihara, dan 

mengajar. Kemudian diberi awalan 

peng-(pengasuh) berarti kata pelatih, 
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pembimbing. Jadi pengasuh memiliki 

makna orang yang mengasuh, me-

ngurus, memelihara, melatih dan 

mendidik. Menurut Hastuti (2010:1) 

“Pengasuh  adalah pengalaman, 

ketrampilan, dan tanggung jawab 

sebagai orang tua dalam mendidik 

dan  merawat anak” Hoghughi 

(2012:1) menyebutkan bahwa 

pengasuhan mencakup beragam 

aktifitas yang bertujuan agar anak 

dapat berkembang secara optimal 

dan dapat bertahan hidup dengan 

baik 

Dari definisi diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan kinerja pengasuhan adalah  

terpenuhinya harapan seseorang atas 

capaian atau hasil kerja untuk 

mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan kepuasan kinerja 

pengasuhan di Secaba TNI AD 

adalah  terpenuhinya harapan peserta 

didik atas capaian atau hasil kerja 

yang diberikan oleh tenaga pendidik 

untuk mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik yang 

dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu. 

 

Indikator Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan 

Hasibuan ( 2008 : 202 ), 

menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai 

pekerjaanya. Sikap ini di cerminkan 

oleh moral kerja, kedisiplinan, dan 

prestasi kerja. Berdasarkan definisi 

diatas, indikator  kepuasan kerja 

adalah : (1)  Menyenangi 

pekerjaannya; (2) Mencintai 

pekerjaannya; (3) Moral kerja; (4) 

Kedisiplinan; (5) Prestasi kerja. 

Bahrul Kirom (2011:51) 

menyatakan kinerja merupakan 

bentuk penilaian tersendiri untuk 

mengukur tingkat keberhasilan yang 

dicapai seseorang atau perusahaan 

dalam menjalankan program-prog-

ram kerjanya. Menurut Marwansyah 

(2010:228) mendefinisikan kinerja 

adalah pencapaian atau prestasi 

seseorang berkenaan dengan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya 

dapat pula dipandang sebagai 

perpaduan dari hasil kerja (apa yang 

harus dicapai oleh seseorang) dan 

kompetensi (bagaimana seseorang 

mencapainya). 

Kepuasan kinerja 

pengasuhan dalam penelitian ini 

diartikan sebagai realisasi layanan 

yang dirasakan oleh peserta didik 

dibandingkan dengan harapan 

layanan pengasuhan yang seharusnya  

diberikan oleh tenaga pendidik di 

Sekolah Calon Bintara TNI AD. 

Indikatornya mencakupi: (1) Kualitas 

pelayanan (Kualitas Tenaga 

Pendidik), (2)   Ketersediaan sumber 

daya pendukung, (3) Kemudahan, (4)   

Ketepatan, (5)   Keterbuakaan 

informasi, (6)  Komunikasi. 
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Pengertian Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik 

Kepemimpinan adalah 

kesanggupan atau teknik untuk 

membuat sekelompok orang 

bawahan dalam organisasi formal 

atau para pengikut atau simpatisan 

dalam organisasai informal 

mengikuti atau mentaati segala apa 

yang dikehendaki, membuat 

bawahan antusias dan mengikuti 

pemimpin serta rela berkorban 

untuknya (Purwanto, 2007: 26). 

Kepemimpinan 

sebenarnya dapat berlangsung 

dimana saja, karena kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan sesuatu 

dalam rangka mencapai maksud 

tertentu. Berdasarkan definisi 

kepemimpinan yang berbeda 

terkandung kesamaan arti yang 

bersifat  umum. Seorang pemimpin 

merupakan orang yang memberikan 

inspirasi, membujuk, mempengaruhi 

dan memotivasi orang lain. Untuk 

membedakan pemimpin dari non-

pemimpin dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan teori 

perilaku. 

Kepemimpinan adalah 

suatu proses kegiatan seseorang 

untuk menggerakkan orang lain 

dengan memimpin, membimbing, 

dan mempengaruhi orang lain, untuk 

melakukan sesuatu agar dicapai hasil 

yang diharapkan ( Sutrisno, 

2009:231). 

Berdasarkan keterangan 

para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kepemimpinan 

tenaga pendidik adalah kemampuan 

tenaga pendidik dalam 

mempengaruhi, mengarahkan, dan 

membimbing perilaku peserta didik 

sesuai dengan yang diharapkan guna 

mencapai tujuan pembelajaran di 

Secaba TNI AD. 

Indikator Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik 

Menurut Kartono (2010), 

fungsi seorang pemimpin terdiri dari: 

(1) Memandu,  (2) Menuntun, (3) 

Membimbing, (4) Memberi atau 

membangunkan motivasi-motivasi 

kerja, (4) Mengemudikan organisasi, 

(5) Menjalin jaringan-jaringan 

komunikasi yang baik, (6) 

Memberikan supervise/pengawasan 

yang efisien, (7) Membawa para 

pengikutnya kepada sasaran yang 

ingin dituju sesuai dengan ketentuan 

waktu dan perencanaan. 

Fungsi kepemimpinan 

menurut Kartini Kartono tersebut 

dapat memberikan arti lebih realistis 

terhadap pendekatan sifat dari 

pemimpin, sehingga dapat ditegaskan 

bahwa dalam kenyataanya sifat-sifat 

kepemimpinan untuk menjalankan 

fungsi-fungsi kepemimpinan itu 

tidak seluruhnya dilahirkan, tetapi 

dapat juga dicapai melalui 

pendidikan dan pengalaman.   

Beberapa fungsi 

kepemimpinan diatas oleh peneliti 

akan digunakan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan tenaga pendidik di 

Sekolah Calon Bintara TNI AD 
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berhubungan dengan kepuasan 

kinerja pengasuhan yang dirasakan 

oleh siswa saat ini, dengan 

mengambil 3 ( tiga ) indikator 

sebagai berikut: (1) Memandu/ 

mempengaruhi,  (2) Menuntun/ 

mengarahkan,  (3) Membimbing 

 

Pengertian Iklim Akademik 

Teori iklim akademik  

pada penelitian ini merajuk pada 

iklim organisasi yang ada di sekolah 

(iklim sekolah). Ada beberapa ahli 

yang mendefinisikan iklim 

sekolah.Definisi iklim sekolah tidak 

luput dari pengertian iklim itu 

sendiri. Iklim menurut Hoy dan 

Miskell (1982) dalam Hadiyanto 

(2004: 153) merupakan kualitas dari 

lingkungan yang terus menerus 

dialami oleh tenaga pendidik-tenaga 

pendidik, mempengaruhi tingkah 

laku danberdasar pada persepsi 

kolektif tingkah laku mereka. Hoy 

dan Miskell dalam Hadiyanto (2004: 

153) menyebutkan bahwa iklim 

sekolah adalah produk akhir dari 

interaksi antar kelompok peserta 

didik di sekolah,tenaga pendidik-

tenaga pendidik dan para pegawai 

tata usaha (administrator) yang 

bekerja untukmencapai 

keseimbangan antara dimensi 

organisasi (sekolah) dengan dimensi 

individu. Hampir senada dengan 

pendapat di atas, adalah pendapat 

Sergiovanni dan Startt (1993) dalam 

Hadiyanto (2004: 153) yang 

menyatakan bahwa iklim sekolah 

merupakan karakteristik yang ada, 

yang menggambarkan ciri-ciri 

psikologis dari suatu sekolah 

tertentu, yang membedakan suatu 

sekolah dari sekolah yang 

lain,mempengaruhi tingkah laku 

tenaga pendidik dan peserta didik 

dan merupakan prasaan psikologis 

yang dimiliki tenaga pendidik dan 

peserta didik di sekolah tertentu. 

Berdasarkan definisi 

tersebut iklim sekolah dimaknai 

sebagai sebuah istilah umum yang 

mengacu pada perasaan, suasana, 

sifat, ideologi atau lingkungan 

pergaulan sekolah. Iklim sekolah 

dapat dipandang sebagai kepribadian 

dari sebuah sekolah.  Sedangkan 

iklim akademik berdasarkan 

keterangan beberapa ahli diatas yang 

disesuaikan dengan iklim akademik 

di TNI AD adalah kualitas dari 

lingkungan sekolah dengan 

karakteristik tertentu, yang 

mepengaruhi perilaku tenaga 

pendidik dan peserta didik dalam 

menjalankan tugas pokoknya 

masing-masing di Secaba TNI AD. 

 

Indikator Iklim Akademik 

Iklim sekolah merupakan 

suatu kondisi,dimana keadaan 

sekolah dan lingkungannya dalam 

keadaan yag sangat aman,nyaman, 

damai dan menyenangkan untuk 

kegiatan belajar mengajar. Karena 

iklim sekolah ini tidak terlepas dari 

iklim akademiknya , maka dalam 

penelitian ini iklim akademik di 

secaba TNI AD di artikan sebagai 

suatu kondisi,dimana kualitas 
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kegiatan akademik di sekolah dan 

lingkungannya mepengaruhi perilaku 

tenaga pendidik dan peserta didik 

dalam menjalankan tugas pokoknya. 

Indikator iklim akademik 

dalam penelitian ini mengadopsi 

faktor-faktor penentu iklim 

organisasi sekolah dari Owen (1991) 

dan iklim kerja dari robbins (1996), 

serta berdasarkan definisi iklim 

akademik diatas, maka diambil 3 

(tiga ) Indikator yang sesuai dengan 

iklim akademik yang ada di Secaba 

TNI AD, yaitu: (1) Ekologi yaitu 

lingkungan fisik seperti gedung, 

bangku, kursi, alat elektronik, dan 

lain-lain,  (2) Sistem sosial yakni 

ketatausahan, perorganisasian, 

pengambilan keputusan dan pola 

komunikasi,  (3) Dimensi Sosial, 

yaitu meliputi aspek interaksi dengan 

klien (dari segi kuantitas dan ciri-ciri 

permasalahannya), rekan sejawat 

(tingkat dukungan dan kerja sama), 

dan penyelia-penyelia (dukungan dan 

imbalan). 

 

Pengertian Pola Penugasan 

Menurut Sanjaya (2009: 

145) metode atau pola adalah cara 

yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. 

Pembelajaran merupakan aktualisasi 

kurikulum yang menuntut keaktifan 

tenaga pendidik dalam menciptakan 

dan menumbuhkan kegiatan siswa 

sesuai dengan rencana yang telah 

diprogramkan (Mulyasa, 2004: 117). 

Tugas merupakan 

refleksi kehidupan. Setiap orang 

dalam kehidupan sehari-hari tidak 

terlepas dari tugas-tugas yang 

seharusnya dikembangkan dalam 

kehidupan di sekolah sebagai 

persiapan memasuki dunia kerja 

yang penuh dengan berbagai tugas 

kelak. Sudah barang tentu tugas yang 

diberikan adalah yang berhubungan 

dengan topik yang sedang atau yang 

akan dipelajari. 

Metode tugas belajar dan 

resitasi tidak sama dengan pekerjaan 

rumah, tetapi jauh lebih luas. Tugas 

bisa dilaksanakan di rumah, kampus, 

dan perpustakaan. Tugas dan resitasi 

merangsang siswa untuk aktif belajar 

baik secara individual atau 

kelompok. 

Berdasarkan pengertian 

beberpa ahli diatas tentang model 

pembelajaran dan tentang metode 

(pola) penugasan (resitasi), maka 

pola penugasan di Secaba TNI AD 

dalam penelitian ini adalah prosedur 

pemberian tugas yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik  kepada peserta 

didik untuk dikerjakan (diselesaikan) 

dan dipertanggungjawabkan, sebagai 

upaya untuk melatih dan menunjang 

pengalaman belajar di bidang 

kemilteran TNI AD. 

 

Indikator Pola Penugasan 

Metode pemberian tugas 

adalah merupakan suatu metode 

mengajar yang   diterapkan dalam 
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proses belajar mengajar, yang biasa 

disebut dengan metode pemberian 

tugas. Biasanya tenaga pendidik 

memberikan tugas itu sebagai 

pekerjaan rumah. Akan tetapi 

sebenarnya ada perbedaan antara 

pekerjaan rumah dan pemberian 

tugas.  

Tugas ditetapkan batas 

waktunya, dikumpulkan, diperiksa, 

dinilai, dan dibahas tentang hasilnya. 

Dalam memberikan tugas kepada 

siswa, tenaga pendidik harus 

memperhatikan indikator  berikut ini,  

Roestiyah (Wijaya, 2012:12): (1) 

Tujuan penugasan, (2) Bentuk 

pelaksanaan tugas, (3) Manfaat 

tugas, (4) Bentuk Pekerjaan, (5) 

Tempat pelaksanaan tugas, (6) 

Waktu penyelesaian tugas, (7) 

Memberikan bimbingan dan 

dorongan, (8) Memberikan penilaian 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode survey dengan sifat 

ex post facto, yakni penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang melalui data 

tersebut untuk menemukan faktor-

faktor yang mendahului atau 

menentukan sebab-sebab yang 

mungkin atas peristiwa yang diteliti 

(Sugiyono, 2002 : 3). 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah jumlah 

total dari seluruh unit atau elemen di 

mana penyidik tertarik. Populasi 

adalah jumlah total dari seluruh unit 

yang darinya sampel dipilih. 

Populasi dapat berupa organisme, 

orang atau sekelompok orang, 

masyarakat, organisasi, benda, objek, 

peristiwa, atau laporan yang 

semuanya memiliki ciri dan harus 

didefenisikan secara spesifik dan 

tidak secara 

mendua.(Silalahi,2006:147), 

Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh Siswa Secaba 

Rindam Udayana Denpasar yang 

berjumlah 120 siswa di Secaba TNI 

AD Rindam IX Udayanan Denpasar 

Bali. 

Sampel 

Arikunto (2006:131) 

berpendapat, sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

pengambilan sampel dengan teknik 

sampling jenuh, karena populasinya 

120 siswa di Secaba TNI AD 

Rindam IX Udayanan Denpasar Bali, 

maka semuanya diambil sebagai 

sampel. Teknik ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Riduwan 

(2007;248). yaitu, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi 

penelitian sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan cara 

sampling jenuh yaitu teknik 

pengambilan sampel apabila semua 

populasi digunakan sebagai sampel 
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dan dikenal juga dengan istilah 

sensus, maka jenis penelitian ini 

disebut sensus.   

Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : (1) 

Variabel eksogen (exogenous 

variable) terdiri atas : (a)  

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

(X1), (b) Iklim Akademik (X2), (c) 

Pola Penugasan (X3). Ketiga variabel 

eksogen ( variabel penyebab ) 

tersebut diprediksi memberikan 

kontribusi terhadap variabel endogen 

( variabel akibat ) yaitu variabel 

model kepuasan kinerja pengasuhan 

(Y). Antara X1, X2, dan X3 terdapat 

kaitan korelatif, dimana ketiga 

konstrak tersebut bersama-sama 

mempengaruhi Y.   (2) Variabel 

endogen (endogenous variable) yaitu 

model kepuasan kinerja pengasuhan 

(Y). Variabel endogen ini diprediksi 

akan dipengaruhi oleh ketiga variabel 

eksogen tersebut di atas. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data 

yang digunakan   dalam penelitian ini 

adalah kuesioner (daftar pertanyaan) 

yang diberikan kepada responden. 

Daftar pertanyaan diberikan kepada 

responden secara langsung. 

Kuesioner merupakan alat   ukur 

yang berupa daftar pertanyaan-

pertanyaan dalam angket dibuat 

dengan menggunakan skala likert 1-

4.  

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Deskripsi Variabel 

Deskripsi ini berisi tentang 

identitas responden, umur responden, 

dan jenis kelamin.  Analisis 

deskriptif bertujuan untuk mengubah 

kumpulan data mentah menjadi 

informasi yang mudah dipahami.  

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel KMO Ket 

X1 0.802 Valid 

X2 0, 852 Valid 

X3 0, 865 Valid 

Y1 0, 841 Valid 

 

Tabel diatas 

menunjukkan bahwa variabel 

kepuasan kinerja pengasuhan, 

kepemimpinan tenaga pendidik, 

iklim akademik, dan pola penugasan,  

mempunyai nilai KMO di atas 0,5. 

Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan variabel 

tersebut valid dan sampel yang 

dipakai sudah cukup sehingga 

penelitian dapat dilanjutkan. 

Hasil Penguian Reliabilitas 

Variabel Alpha Ket 

X1 0.848 Reliabel 

X2 0.872 Reliabel 

X3 0.932 Reliabel 

Y1 0.919 Reliabel 

 

Hasil pengujian 

reliabilitas konstruk variabel citra 

merek kerja, persepsi harga, 

kepuasan konsumen, dan loyalitas 

pelanggan yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh nilai Alpha 

yang lebih besar dari 0,60. Hal ini 
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berarti bahwa konstruk variable-

variabel tersebut adalah reliable. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui kenormalan 

distribusi data. Uji normalitas 

dilakukan sebagai syarat pengujian 

hipotesis. Untuk penelitian 

digunakan uji normalitas data dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 17.00. 

Toleransi yang digunakan adalah 

5%. Suatu variable dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansinya lebih besar dari 

toleransi kesalahan.  

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas 

(independen). Nilai cut off yang 

umum dipakai umtuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance < 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF > 10 (Ghozali, 2005). 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heterokesdastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).  

Analisis Regresi 

Uji Statistik F 

Uji statistik F 

menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2006 

 Uji Statistik t  

Uji statistik t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu  variabel 

penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006). 

Uji R2 (Koefisien Determinasi)  

R2 mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006).  

Uji Efek Mediasi 

Variabel mediasi secara 

teoritis dapat mempengaruhi  

hubungan kausal antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Variabel ini terletak diantara variabel 
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independen dan variabel dependen . 

Sehingga variabel independen secara 

tidak langsung mempengaruhi 

variabel dependen. Model uji 

mediasi pengaruh Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik, Iklim Akademik, 

dan Pola Penugasan terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan .  

Analisis Jalur (Path Analysis) 

Path Analysis merupakan 

teknik analisis yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat 

yang inheren antar variabel yang 

disusun berdasarkan urutan temporer 

dengan menggunakan koefisien jalur 

sebagai besaran nilai dalam 

menentukkan besarnya pengaruh 

variabel independen exogenous 

terhadap variabel dependen 

endogenous (Sarwono, 2012).  

 

     

                            PYX1    

         P X3X1 

P X1X2                                PYX3 

         P X3 X2     
 

PYX2 

 
Gambar: Path Analisis 

 

Dari model di atas persamaan 

strukturalnya sebagai berikut : 

X1 =   PX1X2+ e1                                                 

X3 =   PX3X1+ PX3X2+e2                             

Y   =   PYX1+ PYX2+ PYX3+e3           

          

 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBA-

HASAN 

Deskripsi Variabel 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden 

dengan usia 20 tahun merupakan 

responden mayoritas yaitu 43,3 % 

dari total 120 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Usia 19 tahun sebanyak 30 %, 

kemudian  Usia 21 tahun sebanyak 

20 %, serta yang paling sedikit 

adalah usia 18 dan 22 tahun,yaitu 

masing-masing 6 %.  

Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa rata-rata 

jawaban untuk variabel kepuasan 

kinerja pengasuhan, kepemimpinan 

tenaga pendidik, iklim akademik, dan 

pola penugasan pada angka 3, sikap 

setuju tersebut mengindikasikan 

bahwa semua variabel yang 

ditanyakan kepada responden 

dinyatakan baik. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas 

data menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov variabel 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

(X1) sebesar 0,758, Iklim 

Akademik (X1) sebesar 0,972, Pola 

Penugasan (X1) sebesar 1,531, dan 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan (X1) 

sebesar 0,863. Semua data diatas 

berdistribusi normal, karena nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05.   

Hasil uji  

multikolinearitas, dari angka 

tolerance terdapat variabel 

independen (Kepemimpinan Tenaga 

(X2) 

 

(X3) 

 

(X3

) 
(Y) 
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Pendidik, Iklim Akademik, Pola 

Penugasan), diperoleh nilai tolerance 

lebih besar  0,10 dan nilai VIF lebih 

kecil 10,00 sehingga dapat 

disimpulkan data tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. 

Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas dengan metode 

glesjer diperoleh nilai signifikansi 

sebagian besar variabel (X1, X2, X3) 

lebih besar 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan data tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas 

Uji Hipotesis 1 

Berdasarkan perhitungan 

uji t Pengaruh Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik terhadap Iklim 

Akademik, diperoleh nilai 

sigfinikansi sebesar 0.000, karena 

tingkat signifikansi Iklim Akademik 

dibawah angka 0,05 (5%), maka 

dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan Iklim Akademik terhadap 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik.  

Artinya semakin tinggi Iklim 

Akademik yang diterima siswa,  

maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik atau semakin rendah Iklim 

Akademik yang dirasakan siswa,  

maka hal ini akan ada penurunan 

terhadap Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik yang diberikan kepada 

siswa. 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Pengaruh Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik terhadap Pola 

Penugasan, diperoleh nilai 

sigfinikansi sebesar 0.003, karena 

tingkat signifikansi Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik dibawah angka 0,05 

(5%), maka dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

terhadap Pola Penugasan.  Artinya 

semakin tinggi Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik di benak siswa,  

maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap Pola Penugasan atau 

semakin rendah Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik di benak siswa,  

maka hal ini akan ada penurunan 

terhadap Pola Penugasan yang 

diberikan kepada siswa. 

Hasil Uji Hipotesis 3 

Pengaruh Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan, diperoleh nilai 

sigfinikansi sebesar 0.000, karena 

tingkat signifikansi Kepemimpinan 

Tenaga Pendidik dibawah angka 0,05 

(5%), maka dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan.  Artinya semakin tinggi 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

yang diterima siswa,  maka hal ini 

akan ada peningkatan terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan yang 

dirasakan siswa atau semakin rendah 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik di 

benak siswa,  maka hal ini akan ada 

penurunan terhadap tingkat 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan yang 

dirasakan siswa. 

Hasil Uji Hipotesis 4 

Pengaruh Iklim 

Akademik terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan, diperoleh nilai 
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sigfinikansi sebesar 0.003, karena 

tingkat signifikansi Iklim Akademik 

dibawah angka 0,05 (5%), maka 

dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan Iklim Akademik terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan.  

Artinya semakin tinggi Iklim 

Akademik yang diterima siswa,  

maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan yang dirasakan siswa 

atau semakin rendah Iklim Akademik 

di Cecaba Rindam IX Udayana 

Tabanan Bali,  maka hal ini akan ada 

penurunan terhadap tingkat 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan yang 

dirasakan siswa. 

Hasil Uji Hipotesis 5 

Pengaruh Pola Penugasan 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan, diperoleh nilai 

sigfinikansi sebesar 0.000, karena 

tingkat signifikansi Pola Penugasan 

dibawah angka 0,05 (5%), maka 

dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan Pola Penugasan terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan.  

Artinya semakin tinggi Pola 

Penugasan yang diterima siswa,  

maka hal ini akan ada peningkatan 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan yang dirasakan siswa 

atau semakin rendah Pola Penugasan 

yang diterima siswa di Secaba 

Rindam IX Udayana Tabanan Bali,  

maka hal ini akan ada penurunan 

terhadap tingkat Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan yang dirasakan siswa 

Hasil Uji Mediasi I 

Pengaruh langsung 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

(X1)  terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan (Y) = 0.519. Pengaruh 

tidak langsung melalui Pola 

Penugasan (X3) = (0.342) x (0.666) = 

0.227. Total pengaruh  0.519 + 0.227 

= 0.746 

 

 

 

  β 2 = 0.342         β5 =0.666                               

                                                               

                             β 4 = 0.519 

 

                                              

Gambar 1  Uji Mediasi II 

    

Hasil mediasi 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh 

langsung lebih tinggi daripada 

pengaruh tidak langsung, artinya 

pengaruh Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik (X1) lebih efektif 

berpengaruh secara langsung 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan (Y). 

Hasil Uji Mediasi II 

Pengaruh Iklim 

Akademik (X2) terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan (Y) = -3.038 

Pengaruh tidak langsung melalui 

Pola Penugasan (X3) = (0.491) x 

(0.666) = 0,327.  Total pengaruh = -

3.038 + (0,327) = -2,711  

 

 

 

 

 

 (X3) 

 

 (X1) 

 

 (Y) 
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  β 2 = 0.491         β5 = 0.666                               

                                                               

                             β 4 = -3.038 

 

                                                                 

   Gambar 2  Uji Mediasi II 

 

Hasil mediasi 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh 

langsung lebih tinggi daripada 

pengaruh tidak langsung, hal ini 

menunjukkan bahwa Pola Penugasan 

(X3) mampu memediasi pengaruh 

Iklim Akademik (X2)  terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan  (Y) 

meski pengaruh mediasinya relatif 

lemah. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

Iklim Akademik terhadap 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

Iklim Akademik terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan.   

4. Ada pengaruh yang signifikan 

Pola Penugasan terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan  

5. Hasil mediasi pertama 

menunjukkan bahwa nilai 

pengaruh langsung lebih tinggi 

daripada pengaruh tidak 

langsung, artinya pengaruh 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

lebih efektif berpengaruh secara 

langsung terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan. 

6. Dalam uji efek mediasi kedua, 

menunjukkan bahwa Iklim 

Akademik berpengaruh terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan 

melalui Pola Prenugasan. Dalam 

hal ini hal ini menunjukkan 

bahwa Pola Penugasan mampu 

memediasi pengaruh Iklim 

Akademik terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan, meski 

pengaruh mediasinya relatif 

lemah 

7. Berdasarkan uraian hasil 

analisis, karena Iklim Akademik 

berpengaruh negatif terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan, 

maka dalam Analisis Jalur ini 

dikeluarkan dari model, dan 

perlu diperbaiki melalui metode 

trimming, yaitu dengan 

mengeluarkan jalur yang tidak 

signifikan dari analisisnya. 

 

Implikasi 

Hasil penelitian 

merupakan bukti ilmiah bahwa Iklim 

Akademik berpengaruh negatif  

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan. Selanjutnya, Tenaga 

Pendidk perlu memperhatikan Iklim  

Akademik agar tingkat  Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan yang dirasakan 

oleh siswa sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh siswa. Upaya 

mewujudkan Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan bukanlah hal yang 

 (X3) 

 

 (X2) 

 

 (Y) 
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mudah. Karena Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan yang dirasakan siswa 

Taruna AD tidak mungkin tercapai 

sekalipun hanya untuk sementara 

waktu. Karena kepuasan pelanggan 

sangat tergantung pada persepsi dan 

ekspektasi siswa, namun sebagai 

lembaga pendidikan yang mendidik 

para Taruna sebagai ujung tombak 

pertahanan negara perlu mengetahui 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

hal tersebut. 

Studi ini menunjukkan 

bahwa pengelola lembaga harus 

memberikan perhatian yang lebih 

terhadap Iklim Akademik. Sehingga 

usaha-usaha peningkatan Iklim 

Akademik  mutlak dilakukan secara 

sistematis dan berkelanjutan. 

Keberhasilan lembaga pendidikan 

untuk memberikan Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan yang tinggi serta 

kemampuan lembaga untuk 

membangun hubungan yang baik 

antara siswa merupakan suatu jalan 

untuk mempengaruhi perilaku siswa 

sehingga mereka menjadi setia dab 

nyaman terhadap lembaga. Sehingga, 

dengan peningkatan faktor-faktor 

tersebut, lemaga pendidikan dapat 

menciptakan pendidikan militer 

dengan lebih efektif dan efisien.  

 

Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian 

terdapat  pengaruh yang signifikan 

variable Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik, Iklim Akademik dan Pola 

Penugasan secara bersama-sama 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan, diharapkan bahwa 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan dapat 

menciptakan  suatu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan siswa dalam 

arti semua yang dibutuhkan dapat 

diterima sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Makin tinggi kapasitas 

kebutuhan yang terpenuhi maka 

makin tinggi pula kepuasan yang 

diterimanya 

Berdasarkan penelitian 

terdapat  pengaruh yang signifikan 

Iklim Akademik terhadap 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik, 

diharapkan Tenaga Pendidik melalui 

kepemimpinannya dapat 

mempersiapkan diri untuk 

menghadapi berbagai karakteristik 

peserta didik, mengembangkan 

suasana pendidikan yang aktif dan 

kreatif, mengevaluasi pembelajaran 

pada berbagai aspek secara cermat 

dan adil, serta penggunaan waktu dan 

tenaga dengan baik 

Berdasarkan penelitian 

ada pengaruh yang signifikan 

Kepemimpinan Tenaga Pendidik 

terhadap Kepuasan Kinerja 

Pengasuhan, diharapkan agar 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan yang 

diharapkan siswa menjadi sangat 

tinggi, Tenaga Pendidik perlu 

mempertahankan jalinan yang 

harmonis di antara personil lembaga 

pendidikan dan saling mendukung 

satu sama lain. 

Berdasarkan penelitian 

ada pengaruh yang signifikan Iklim 

Akademik terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan.  Diharapkan 
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lembaga pendidikan dapat 

membentuk bagian kendali mutu 

akademik untuk melakukan evaluasi 

secara terus-menerus sesuai dengan 

visi kegiatan dan misi lembaga, 

sehingga akan tercipta iklim 

akademik yang profesional. 

Berdasarkan penelitian 

ada pengaruh yang signifikan Pola 

Penugasan terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan. Diharapkan 

pola penugasan yang diberikan 

tenaga pendidik kepada siswa lebih 

menerapkan pada pemberian tugas 

terstruktur agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan efektif. 

Hasil mediasi pertama 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh 

langsung lebih tinggi daripada 

pengaruh tidak langsung, artinya 

pengaruh Kepemimpinan Tenaga 

Pendidik lebih efektif berpengaruh 

secara langsung terhadap Kepuasan 

Kinerja Pengasuhan. Diharapkan 

pihak lembaga pendidikan dapat 

terus menerus melakukan 

pengembangan kemampuan dan 

keterampilan diri tenaga pendidik 

melalui pendidikan dan pelatihan 

tambahan. 

Dalam uji efek mediasi 

kedua, menunjukkan bahwa Iklim 

Akademik berpengaruh terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan 

melalui Pola Prenugasan. Dalam hal 

ini hal ini menunjukkan bahwa Pola 

Penugasan mampu memediasi 

pengaruh Iklim Akademik terhadap 

Kepuasan Kinerja Pengasuhan, 

meski pengaruh mediasinya relatif 

lemah. Diharapkan untuk lebih 

menciptakan iklim akademik yang 

bermutu, perlu kiranya dibuat sistem 

informasi akademik sekolah 

sehingga semua pihak dapat 

mengakses informasi program 

sekolah tanpa dibatasi oleh dimensi 

waktu dan ruang, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan 

kepuasan.  

Penelitian lain perlu 

dilakukan untuk mengetahui model 

kepuasan kinerja pengasuhan melalui 

kepemimpiann tenaga pendidik, 

iklim akademik dan pola penugasan 

dengan menambah, mengembangkan 

variabel serta indikator-indikator lain 

yang belum terungkap dalam 

penelitian ini.  
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Abstrak 

Entrepreneurial marketing merupakan konsep yang sesuai dengan UMKM. UMKM 

identik dengan sumber daya yang terbatas serta memerlukan orang yang memiliki 

ketrampilan berwirausaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha pada UMKM bandeng presto Semarang, 

mengetahui perbedaan antara karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha terhadap 

persepsi entrepreneurial marketing, serta mengetahui prioritas dimensi entrepreneurial 

marketing yang perlu diperbaiki pelaku usaha pada UMKM bandeng presto. Populasi 

penelitian ini adalah pemilik UMKM klaster bandeng presto di Kota Semarang.  

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terbuka dan tertutup. Skala Likert akan 

digunakan untuk pengukuran persepsi pemilik UMKM pada entrepreneurial marketing. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis crosstab. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha bandeng presto di kota Semarang 

termasuk dalam tingkat pendidikan sedang dan usaha yang dimiliki termasuk kategori 

industri kecil. Namun kemampuan entrepreneurial marketing ditinjau dari sisi 

karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha termasuk pada kategori tinggi. Dimensi 

entrepreneurial marketing yang perlu diperbaiki yaitu dimensi manajemen resiko. 

Kata Kunci: entrepreneurial marketing, karakteristik usaha, karakteristik pelaku usaha, 

UMKM bandeng presto 

Abstract 

Entrepreneurial marketing is a concept that is in accordance with SMEs. SMEs is identical 

with limited resources and need people who have skills in entrepreneurship. This research 

aims to identify the characteristics of entrepreneurs and the characteristics of business of 

the SMEs milkfish presto Semarang, knowing the difference between the characteristics of 

entrepreneurs and the characteristics of business on the perception of entrepreneurial 

marketing, and to know the dimensions of entrepreneurial marketing priorities that need to 

be corrected in SMEs milkfish presto. The population of this research is the owner of 

SMEs milkfish Presto Cluster in the city of Semarang. 

Data collection methods using open and closed questionnaires. Likert scale is used to 

measure the perception of the owners of SMEs in entrepreneurial marketing. This research 

uses descriptive analysis. The analytical tool used is a crosstab analysis. 

The results showed that milkfish presto entrepreneurs in Semarang is categorized as the 

educational level of moderately and the business is categorized as the small industrial 

category. But the entrepreneurial marketing capabilities in terms of the characteristics of 
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entrepreneurs and the characteristics of business included in the high category. The 

dimension of entrepreneurial marketing that needs to be improved is risk management. 

 

Keywords: entrepreneurial marketing, business characteristics, the characteristics of 

entrepreneurs, SMEs milkfish presto 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

ASEAN Economic Comumunity (AEC) atau masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

telah dimulai pada tahun 2015. Terbukanya ASEAN Economic Community memberikan 

peluang terbukanya akses bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kepada 

sumber-sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan 

internasional. Di lain pihak, UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat, karena 

persaingan yang semakin ketat. 

Di Indonesia bagian terbesar dari pelaku ekonomi adalah UMKM. Jumlah UMKM 

di Indonesia yang mencapai 56,2 juta unit dan mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari 

total angkatan kerja yang ada membuat UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta berperan dalam 

penerimaan devisa (www.swa.co.id., 2014). Dengan demikian UMKM perlu dipersipakan 

menghadapi era terbukanya ASEAN Economic Community. 

Salah satu UMKM dari beragam  usaha yang ada di kota Semarang adalah UMKM 

yang bergerak pada usaha Bandeng Duri Lunak (Bandeng Presto). Bandeng Duri Lunak 

merupakan industri makanan yang menjadi salah satu produk unggulan Kota Semarang. 

Tidak mengherankan jika Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tiga besar penghasil 

komoditas bandeng (Ditjen Perikanan Budidaya dikutip dalam Yuliawati, 2010). Di kota 

Semarang, industri bandeng presto tersebar di 14 Kecamatan dan 25 Kelurahan.   

UMKM Bandeng Presto telah memberikan kontribusi bagi penghasilan masyarakat 

setempat. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Semarang (2013) dari 

58 UMKM yang tersebar di kota Semarang dapat menghasilkan nilai produksi hingga Rp. 

907.600.000,- dan menyerap 141 orang tenaga kerja. Namun demikian kondisi UMKM 

Bandeng presto yang ada di Semarang masih sangat sedikit yang dapat berkembang maju, 

hanya 15 UMKM yang dapat mengembangkan usaha dengan baik, sedangkan sebagian 

besar dari UMKM tersebut kurang dapat berkembang dengan baik. 

Hasil prasurvey terhadap pelaku usaha UMKM Bandeng Presto Semarang 

menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM Bandeng Presto banyak, mereka 

menghadapi masalah utama yaitu persaingan pemasaran produknya tinggi karena produk 

relatif sama dengan pesaing, keterbatasan jaringan pemasaran pemasaran dan keterbatasan 

permodalan. Dengan demikian  proses pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan 

menengah khususnya bandeng presto menjadi keharusan untuk dilakukan oleh pemerintah 

ataupun dari pihak akademisi, sehingga pengelola UMKM Bandeng Presto menjadi lebih 

maju untuk era pasar bebas. 

Studi mengenai UMKM pengolahan bandeng telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti antara lain  Yuliawati (2010) mengenai strategi pemasaran yang lebih efektif dan 

efisien guna meningkatkan daya saing UMKM bandeng presto Semarang. Strategi 

pemasaran yang direkomendasikan untuk UMKM bandeng presto skala mikro dan kecil 

adalah meningkatkan kualitas produk dengan penerapan sistem jaminan mutu dan 

keamanan pangan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan, pembangunan rumah kemasan, pembuatan depot hasil olahan UMKM, 

meningkatkan promosi penjualan, melakukan diversifikasi  produk dan meningkatkan 
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promosi penjualan. Penelitian Wulandari et al. (2013) juga telah mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi UMKM bandeng asap. Penelitian ini menyimpulkan mengenai faktor-

faktor yang yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan UMKM bandeng asap antara lain 

keterlibatan suplier dalam pemilihan bahan baku dan bahan pendukung, proses 

pengolahan, informasi kualitas yang berkaitan dengan pengemasan produk, serta kualitas 

produk bandeng sendiri.  

Beberapa penelitian mengenai UMKM secara keseluruhan menyimpulkan bahwa 

sebagian besar UMKM memiliki masalah terbesar dalam pemasarannya. Hal ini terjadi 

termasuk pada negara maju. Penelitian Huang dan Brown (1999) dikutip dalam Yeni et al. 

(2014) terhadap 973 UMKM menemukan bahwa pemasaran merupakan masalah terbesar 

(40,2%) yang dihadapi oleh UMKM di negara maju seperti Australia. 

Sistem pemasaran yang diterapkan oleh UMKM tentu berbeda dengan usaha pada 

skala yang besar yang dikenal dalam teori pemasaran tradisional. Kemunculan konsep 

entrepreneurial marketing merupakan respon dari beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori pemasaran tradisional dan praktek 

pemasaran pada pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM (Ionita, 2012). 

Entrepreneurial marketing digambarkan sebagai proses dari perusahaan ketika 

mengembangkan cara-cara baru dan inovatif untuk memasarkan produk mereka dan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dalam kondisi pasar ambigu dan memiliki keterbatasan 

sumber daya (Becherer et al.  dikutip dalam Fiore et al., 2013). Sehingga entrepreneurial 

marketing sesuai dengan UMKM yang identik dengan sumber daya yang terbatas serta 

memerlukan orang yang memiliki ketrampilan berwirausaha.  

Sejalan dengan uraian di atas mengenai pentingnya entrepreneurial marketing bagi 

UMKM, maka penelitian ini dirancang untuk melakukan identifikasi mengenai 

karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha UMKM Bandeng Presto, mengetahui 

perbedaan antara karakteristik usaha dan karakteristik pelaku usaha terhadap persepsi 

entrepreneurial marketing, serta mengetahui prioritas dimensi entrepreneurial marketing 

yang perlu diperbaiki pelaku usaha pada UMKM Bandeng Presto. 

2. Landasan Teori 

2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha kecil dianggap salah satu kunci pendorong perekonomian di Indonesia. Data 

Biro Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014 menunjukkan 

jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,9 juta dengan daya serapnya terhadap tenaga 

kerja sebesar 97,30%. Dengan demikian UMKM merupakan tulang punggung bagi negara 

dalam menopang perekonomian. Agar UMKM bisa berkembang maka perlulah kiranya 

suatu kajian tentang pemasaran UMKM yang dapat membantu untuk tumbuh dan 

mempertahankan sektor bisnis. 

Definisi terkait tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sangat bervariasi. Hal ini 

terjadi karena perbedaan tolak ukur atau indikator yang digunakan untuk menentukan 

apakah suatu usaha dapat dikategorikan sebagai skala mikro, skala kecil atau skala 

menengah. Secara umum indikator yang sering dipakai untuk mendefinisikan skala usaha 

ini adalah jumlah pekerja, nilai investasi, assets, penjualan, kredit atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut (Tambunan, 2010). Selain itu ukuran usaha, lamanya usaha dan 

sumber pendanaannya dikategorikan sebagai faktor karakteristik dari UKM (Indiarti dan 

Langenberg yang dikutip dalam Samir dan Larso, 2011). Karakteristik pelaku  adalah 

entrepreneur atau pemilik usaha mikro yang juga bertindak sebagai manajer dalam bisnis 

pada saat yang sama (Devins et al., 2006). Karakteristik demografi seperti umur dan jenis 

kelamin, serta latar belakang individu seperti pendidikan dan pengalaman kerja 
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sebelumnya memiliki dampak terhadap niat dan upaya entrepreneur. Karakteristik 

entrepreneur (Samir dan Larso, 2011) mencakup gender, motif entrepreneur masuk ke 

usaha, tradisi keluarga dalam menjalankan usaha, pengalaman bekerja, usia entrepreneur 

ketika memasuki usaha, dan tingkat pendidikan. 

2.4. Entrepreneurial Marketing 

Entrepreneurial Marketing merupakan konsep yang dianggap tepat bagi usaha 

kecil dan menengah yang memiliki masalah dalam hal keterbatasan sumber daya (Stokes, 

2000). Kraus et al. (2010) menyatakan bahwa entrepreneurial marketing merupakan suatu 

fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyampaikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara-cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder, serta memiliki karakteristik 

inovatif, bersedia mengambil resiko, proaktif, dan mungkin dilakukan tanpa sumberdaya 

yang terkendali. Menurut Blackbro dan Nystrom (2006), entrepreneurial marketing 

merupakan aspek overlapping antara kewirausahaan dan pemasaran, yang ditunjukkan 

melalui perilaku setiap individu atau organisasi untuk membangun dan mempromosikan 

ide-ide pasar, serta mengembangkan ide-ide baru dalam rangka penciptaan nilai 

pelanggan.  

Entrepreneurial marketing merupakan konsep yang luas, tidak sekedar 

pemanfaatan strategi dan taktik pemasaran, bahkan merefleksikan sejauh mana 

perusahaan-perusahaan mengadopsi orientasi pemasaran ketika meluncurkan dan 

mengelola bisnis baru dan bisnis kecil, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan menciptakan dan mempertahankan nilai bagi pelanggan (Kocak dan Abimbola, 

2009). Menurut Kraus et al. (2009) pemasaran perusahaan kecil atau bisnis baru perlu 

dikelola oleh seorang entrepreneurial, yaitu orang yang punya jiwa proaktif, inovatif, risk-

oriented, dan sebagainya. Berkaitan dengan dimensi-dimensi yang diperlukan oleh seorang 

entrepreneurial dalam menjalankan bisnisnya menggunakan konsep entrepreneurial 

marketing, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. 

Morris et al. (2002) menyatakan ada tujuh dimensi konstruk dari EM yaitu : value 

creation, opportunity driven, customer intensity, innovation focused, risk management, 

resource leveraging, dan value creation. Sementara Mort et al. (2012) menyatakan ada 

empat dimensi entrepreneurial marketing meliputi opportunity creation, customer 

intimacy based innovative products, resource enhancement dan legitimacy. Menurut Fiore 

et al. (2013) ada enam dimensi konstruk dari entrepreneurial marketing yaitu proactive 

orientation, opportunity driven, customer-intensity, innovation-focused, risk management, 

dan value creation. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian Fiore et al. 

(2013) yang menggunakan enam dimensi tersebut sebagai pengukuran entrepreneurial 

marketing.  

1. Proactive orientation (orientasi proaktif) 

Kondisi lingkungan yang terus berubah membuat perusahaan harus proaktif 

mencari cara-cara baru supaya dapat mencapai keunggulan kompetitif. Menurut Baker dan 

Sinkula (2009), proaktif mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berinisiatif 

mengambil peluang pasar. Perusahaan yang proaktif dan bersedia mengambil risiko, akan 

mengantisipasi peluang dan bersedia untuk membuat usaha ekstra untuk meningkatkan 

penawaran produk mereka (Fiore et al., 2013). Mereka terus mencari cara-cara baru untuk 

meningkatkan bisnis (Becherer et al., 2008). Pemasar yang berorientasi proaktif mencoba 

mendefinisikan kembali kondisi eksternal untuk mengurangi ketidakpastian dan 

ketergantungan perusahaan, mengembangkan strategi manajemen lingkungan sehingga 

dapat bersaing melalui penciptaan perubahan maupun beradaptasi terhadap perubahan 

(Morris et al., 2002). 
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2. opportunity driven (mengejar peluang) 

Menurut Morris et al. (2002), peluang menggambarkan posisi pasar yang tidak 

terlihat sebagai sumber potensi keuntungan yang berkelanjutan. Pemasar perlu terlibat baik 

dengan cara mencari ataupun menemukan ketersediaan peluang tersebut. Melalui upaya 

mengejar peluang, pelaku usaha mempunyai kecenderungan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan sumber keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan tanpa memikirkan keterbatasan kemampuan keuangan, sumber daya maupun 

peluang pasar (Fiore et al., 2013). 

3. customer intensity (perhatian pada pelanggan) 

Kegiatan pemasaran ditujukan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan melalui 

kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan pelanggan, entrepreneurial marketing menekankan 

pada ekuitas pelanggan, hubungan yang mendalam dengan pelanggan serta 

mempertimbangkan dimensi emosional dalam menjalin hubungan dengan pelanggan 

(Morris et al., 2002). Melalui entrepreneurial marketing, pemasar berfokus pada 

pendekatan inovatif untuk menciptakan hubungan baru dengan pelanggan, atau 

menggunakan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada untuk menciptakan pasar baru 

(Morris et al., 2002). 

4. innovation-focused (fokus pada inovasi) 

Perusahaan yang fokus pada inovasi berusaha menggali ide-ide baru baik dari 

internal maupun eksternal yang kemudian diwujudkan melalui produk baru, jasa, proses, 

aplikasi teknologi dan atau pasar (Runser-Spanjol, 2001 dalam Morris et al., 2002). 

Inovasi dapat diwujudkan dalam beberapa cara, mulai dari kesediaan untuk menciptakan 

lini produk baru atau mencoba menggunakan media periklanan baru, sampai dengan fokus 

pada usaha untuk menguasai kemajuan produk dan tehnologi terbaru (Lumpkin dan Dess, 

1996).  

5. risk management (manajemen resiko) 

Pengambilan resiko mengacu pada kecenderungan UKM untuk mengambil langkah-

langkah berani seperti memasuki pasar baru yang belum dikenal atau mempercayakan 

sebagaian besar sumber daya perusahaan untuk usaha dengan hasil yang tidak pasti (Baker 

dan Sinkula, 2009). Entrepreneurial marketing mendefinisikan secara jelas peran pemasar 

dalam mengelola resiko perusahaan (Srivastava et al., 1999 dalam Morris et al., 2002). 

Sehingga pemasar berusaha mendefinisikan kembali unsur-unsur lingkungan eksternal 

dengan cara mengurangi ketidakpastian lingkungan, mengurangi ketergantungan dan 

kerentanan perusahaan dan/atau memodifikasi lingkungan dimana perusahaan beroperasi 

(Morris et al., 2002). 

6. value creation (penciptaan nilai) 

Fokus utama dalam pemasaran adalah transaksi dan hubungan. Sedangkan fokus 

utama dari entrepreneurial marketing adalah penciptaan nilai yang inovatif dengan asumsi 

bahwa penciptaan nilai merupakan tindakan yang harus dilakukan sebelum adanya 

transaksi dan hubungan. Tugas pemasar adalah berusaha menemukan sumber-sumber 

penciptaan nilai pelanggan dan menciptakan kombinasi yang unik untuk menghasilkan 

nilai pelanggan (Morris et al., 2002). Penciptaan nilai pelanggan harus terus didefinisikan 

kembali supaya sesuai dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Penciptaan nilai berarti 

lebih dari sekedar memberikan nilai bagi pelanggan atau menambahkan nilai produk atau 

layanan yang ditawarkan, tetapi entrepreneurial marketing melibatkan penemuan cara 

yang unik untuk menambah nilai setiap aspek dari strategi pemasaran (Becherer et al., 

2008). Penciptaan nilai meliputi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk 

menggabungkan strategi yang lebih baik, melayani ceruk perusahaan dan mengembangkan 
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keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Morris et al. 2002 yang dikutip dalam Fiore et 

al., 2013). 

3. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis 

yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu 

(Umar, 2001). Tujuan analisis deskriptif hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya 

secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.. 

3.1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Karakteristik Pelaku Usaha 

Karakteristik pelaku usaha meliputi tingkat pendidikan, latar belakang menjalankan 

usaha, inisiatif dalam memulai usaha, tingkat keyakinan terhadap kelangsungan usahanya 

(Septiani et al., 2013) 

b. Karakteristik Usaha 

Karakteristik usaha dalam penelitian ini meliputi lama menjalankan usaha, asset, 

jumlah penjualan, usaha tersebut merupakan usaha pokok atau sampingan, serta 

ketergantungan penghasilan terhadap usaha yang dikelola (Septiani et al., 2013) 

c. Entrepreneurial Marketing  

Pada variabel entrepreneurial marketing, ada enam dimensi yang digunakan yaitu 

orientasi proaktif, mengejar peluang, fokus pada inovasi, perhatian pada pelanggan, 

manajemen resiko, dan penciptaan nilai. Masing-masing dimensi diukur menggunakan 

skala Likert mulai dari angka 1 yang melambangkan sangat tidak setuju sampai angka 5 

yang melambangkan sangat setuju. 

Definisi operasional masing-masing dimensi (Fiore et al., 2013) adalah sebagai 

berikut: 

1. Orientasi proaktif adalah kecenderungan pelaku usaha dalam kepemimpinan yang 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan mempengaruhi perubahan (yaitu mengubah, 

membentuk) dalam praktik pemasaran, misalnya mengubah cara pemasaran produk 

dan  metode pemasaran. 

2. Mengejar peluang adalah kecenderungan pelaku usaha untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan sumber keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. Upaya mengejar peluang meliputi keinginan mengisi peluang yang ada 

tanpa memikirkan keterbatasan kemampuan keuangan, sumber daya manusia maupun 

peluang pasar. 

3. Perhatian pada pelanggan adalah  kecenderungan pelaku usaha  untuk membangun 

hubungan pemasaran yang menangani kebutuhan, keinginan dan preferensi individu 

dan berhubungan dengan pelanggan pada tingkat yang lebih pribadi. 

4. Fokus pada inovasi berfokus adalah kecenderungan pelaku usaha  untuk mencari ide-

ide pemasaran yang baru baik dari dalam perusahaan dan melalui kegiatan perusahaan 

eksternal misalnya berkomunikasi dengan pelanggan melakukan inovasi, melibatkan 

karyawan dan selalu  berusaha mencari keunggulan kompetitif dalam menjalankan 

usaha. 

5. Manajemen risiko adalah kecenderungan pelaku usaha untuk menunjukkan 

pendekatan kreatif untuk mengurangi risiko dengan berani melakukan tindakan baru 

misalnya  menggunakan cara kreatif dan cara murah untuk mengurangi risiko yang 

terkait dengan kegiatan pemasaran baru. 

6. Penciptaan nilai adalah kecenderungan pelaku usaha untuk menggunakan upaya 

pemasaran dan sumber daya untuk menemukan dan memberikan sumber daya yang 

belum memanfaatkan nilai bagi pelanggan, misalnya dalam menjalankan usaha 
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mencari cara agar dapat  menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, kontribusi karyawan 

dalam ide baru yang menciptakan nilai bagi pelanggan.  

3.2. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari pelaku usaha bandeng presto Kota Semarang. Data primer 

berjenis informasi kualitatif dan kuantitatif. Data sekunder yang diperoleh melalui data 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yaitu berupa nama pengusaha dan 

karateristik usaha pada UMKM klaster bandeng presto Semarang. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian populasinya adalah pemilik usaha yang tergabung dalam UMKM 

klaster bandeng presto Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan kuesioner dan wawancara kepada pemilik UMKM bandeng presto 

Semarang. 

3.4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan menguji apakah ada perbedaan karakteristik pelaku usaha 

dan karakteristik usaha dalam entrepreneurial marketing pada pengelola usaha Bandeng 

Presto Semarang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis tabulasi silang (crosstab). 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis tabulasi silang pembeda kategori karakteristik 

pelaku usaha terhadap dimensi entrepreneurial marketing. Karakteristik pelaku usaha yang 

digunakan adalah tingkat pendidikan yang terbagi dalam skala kategori yaitu SD, SMP, 

SMA, S1, dan lainnya. Disamping itu juga dilakukan analisis tabulasi silang pembeda 

kategori karakteristik usaha terhadap dimensi entrepreneurial marketing. Karakteristik 

usaha yang digunakan adalah lama usaha yang terbagi dalam skala kategori yaitu 0-2 

tahun, 3-5 tahun, 6-8 tahun, 9-11 tahun dan 12-14 tahun.  

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Karakteristik Pelaku Usaha 

Sebagian besar pemilik usaha bandeng presto di wilayah kota Semarang 

berpendidikan SMA (79 %) serta dilakukan atas inisiatif sendiri (92%), hanya 8% yang 

meneruskan usaha keluarga. Mereka menyadari bahwa bahan baku ikan bandeng di 

daerahnya sangat banyak dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang besar jika 

dimanfaatkan. Terbukti sebagian besar pelaku usaha tidak ingin pindah ke usaha lain 

(97%).  Namun demikian jangkauan penjualan bandeng presto yang diproduksi mereka 

sebagian besar belum mencapai ke luar daerah (95%). 

4.2. Karakteristik Usaha 

Mayoritas pelaku usaha bandeng presto menjalankan usahanya antara 3-5 tahun (37 

%) dan 6-8 tahun (45%). Jenis usaha bandeng presto di kota Semarang masih tergolong 

pada industri kecil, hal ini sesuai dengan jumlah karyawan yang dimiliki sebagian besar 

antara 1-5 orang (95 %), omset penjualan kurang dari 25 juta rupiah perbulan (95 %) dan 

total asset yang dimiliki kurang dari 50 juta rupiah (98 %). Jenis usaha bandeng presto 

yang mereka jalankan merupakan usaha pokok (100 %) dan laba usaha merupakan sumber 

pendapatan keluarga (100%). 

4.3. Persepsi Entrepreneurial Marketing menurut Karakteristik Pelaku Usaha 

Tabel 1 (lampiran) menjelaskan bagaimana persepsi pelaku usaha bandeng presto 

tehadap entrepreneurial marketing yang dibedakan menurut salah satu dari karakteristik 

pelaku usaha yaitu tingkat pendidikan. Dari hasil data tabel 3 penilaian pelaku usaha 

bandeng presto pada dimensi orientasi proaktif, indikator yang paling didukung adalah 

responden terus memantau dan memperbaiki cara-cara memasarkan bandeng presto. 
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Diikuti dengan indikator sering menjadi pelopor dalam melakukan inovasi pemasaran, dan 

indikator semangat yang tinggi dalam merubah cara pemasaran bandeng presto. Ketiga 

indikator tersebut memiliki nilai yang tinggi diatas 4. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku 

usaha bandeng presto mempersepsikan dimensi orientasi proaktif pada diri mereka cukup 

tinggi.  

Informasi secara kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa UMKM bandeng 

presto tidak hanya melayani pasar dalam kota saja, tetapi juga sudah melayani pasar di luar 

kota Semarang. Pemilik UMKM bandeng presto melakukan tindakan proaktif dengan 

merekrut tenaga penjualan untuk ditempatkan di wilayah luar kota Semarang. Bahkan ada 

yang berinisiatif melakukan penjualan dengan sistem personal selling, yaitu tenaga 

penjualan mendatangi konsumen secara langsung dari rumah ke rumah. Disamping itu ada 

pengusaha bandeng tidak hanya proaktif dalam kaitannya dengan penjualan produk 

bandeng saja, tetapi juga mendidik dan melatih karyawannya supaya menjadi pengusaha 

bandeng serta tidak selamanya menjadi karyawan saja. 

Penilaian pelaku usaha bandeng presto pada dimensi mengejar peluang 

menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai diatas 4. Nilai tertinggi berada pada 

indikator terus berusaha mencari peluang mendapatkan pelanggan baru tanpa memikirkan 

keterbatasan dana maupun sedikitnya karyawan yang dimiliki yaitu 4,87.  Informasi yang 

diperoleh dari responden bahwa tiap-tiap UMKM bandeng presto berusaha untuk 

mendapatkan peluang pemasaran dengan cara-cara seperti mempunyai sertifikasi produk 

SNI serta mengikuti pameran dan bazar. Mereka telah mempraktekkan entrepreneurial 

marketing dalam hal upaya mengejar peluang dalam rangka meningkatkan usaha bandeng 

presto. 

Pada dimensi perhatian pada pelanggan, semua indikator memiliki nilai diatas 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha bandeng presto menyadari bahwa pelanggan 

adalah raja. Mereka berusaha memahami keinginan pelanggan serta menciptakan 

hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui upaya-upaya pemasaran, diantaranya 

dengan cara mengutamakan kualitas produk dan rasa serta mempertahankan pelayanan. 

Disamping itu setiap komplain dari konsumen direspon dan ditindaklanjuti.  

Penilaian pelaku usaha bandeng presto pada dimansi manajemen resiko berkisar 

antara 3,82 sampai 4,04. Nilai terendah berada pada indikator memilih melakukan upaya 

pemasaran bandeng presto dengan resiko yang rendah. Berusaha menghindari resiko atau 

memilih resiko yang rendah adalah sesuatu yang wajar. Resiko tidak hanya disebabkan 

oleh faktor individu atau karyawan, tetapi juga bisa disebabkan oleh perencanaan yang 

kurang baik terkait modal usaha, kurang pengalaman dalam melakukan usaha, kurang 

memahami pemasaran produk serta tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Namun 

bagaimana memperhitungkan tingkat resiko secara lebih matang atau manajemen resiko 

perlu dipelajari lebih lanjut. Disamping itu pelaku usaha bandeng presto perlu menambah 

wawasan terkait ilmu pemasaran sehingga resiko kegagalan usaha akibatnya kurangnya 

pemahaman mengenai pemasaran produk dapat diminimalkan. 

Pada dimensi fokus pada inovasi, semua indikator memiliki nilai diatas 4. Menurut 

Wang dan Ahmed (2004), ada lima tipe inovasi yaitu product innovations, process 

innovations, marketing innovations, behaviour innovations, dan strategic innovations. 

Inovasi-inovasi tersebut telah dilakukan oleh pelaku UMKM bandeng presto. Beberapa 

informan UMKM bandeng presto menyatakan bahwa inovasi produk yang dilakukan 

adalah membuat produk sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, dengan permintaan 

rasa dan kategori produk yang sesuai pesanan pelanggan. Misalnya bandeng yang dibuat 

dalam rasa yang berbeda dengan produksi yang lain. Namun apabila ada pelanggan yang 

memberikan saran, akan selalu dijadikan sebagai masukan untuk inovasi produk 
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selanjutnya. Selain inovasi produk, beberapa informan UMKM bandeng presto juga telah 

melakukan inovasi proses yaitu semua proses dilakukan sesuai dengan SNI. Misalnya 

pegawai di UMKM mengenakan sepatu khusus, sarung tangan plastik, penutup mulut dan 

hidung serta penutup rambut. Disamping itu UMKM menjaga saniltasi lingkungan, dan 

penggunaan air bersih. 

Pada dimensi penciptaan nilai, nilai indikator-indikatornya berkisar antara 4,73 

sampai dengan 4,89. Nilai tertinggi diperoleh indikator terus mencoba untuk menemukan 

cara-cara baru dalam menciptakan produk bandeng presto yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa nilai pelanggan merupakan 

kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga dari suatu penawaran produk. Sedangkan 

menurut Sweney dan Soutar (2001) dalam Tjiptono (2005), dimensi nilai bisa 

dimunculkan dari emotional value, social value, quality performance value, dan 

price/value of money. Sebagian besar pelaku UMKM bandeng presto menyatakan bahwa 

mereka mengutamakan kualitas produk terutama dalam hal rasa, aroma dan tekstur produk. 

Beberapa UMKM juga telah beberapa kali memperoleh penghargaan dalam kompetisi 

yang diadakan di tingkat kota maupun propinsi. Dari kegiatan ini, konsumen menjadi lebih 

yakin dengan produk yang dihasilkan oleh UMKM sehingga memunculkan emosi positif 

(emotional value) untuk menciptakan nilai pelanggan.  

Sebagian besar responden yang terlibat dalam penelitian ini memilki tingkat 

pendidikan SMA (79%). Nilai indikator-indikator entrepreneurial marketing responden 

yang berpendidikan SMA berada di atas angka 4 dan tidak jauh berbeda dengan nilai rata-

rata setiap indikator. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

bandeng presto di kota semarang telah memiliki kemampuan entrepreneurial marketing 

yang baik, setidaknya pada enam dimensi yaitu orientasi proaktif, pengendalian peluang, 

perhatian pada pelanggan, fokus pada inovasi, manajemen resiko, dan penciptaan nilai. 

4.4. Persepsi Entrepreneurial Marketing menurut Karakteristik Usaha 

Pada tabel 2 (lampiran) menjelaskan bagaimana persepsi pelaku usaha bandeng 

presto terhadap entrepreneurial marketing yang dibedakan menurut salah satu dari 

karakteristik usaha yaitu lamanya usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa indikator yang 

mempunyai nilai rata-rata tertinggi sama dengan indikator entrepreneurial marketing yang 

dipersepsikan oleh pelaku usaha berdasarkan tingkat pendidikan kecuali indikator pada 

dimensi manajemen resiko. Pada dimensi manajemen resiko, indikator yang memiliki rata-

rata tertinggi adalah indikator menggunakan cara-cara kreatif dan murah dalam melakukan 

kegiatan pemasaran baru untuk mengurangi resiko akibat kegagalan. UMKM identik 

dengan keterbatasan modal dan sedikitnya jumlah karyawan yang dimiliki. Bahkan ada 

UMKM yang tidak mempunyai karyawan sehingga keseluruhan proses mulai dari 

pembuatan produk sampai pemasaran produk dikerjakan sendiri. Sehingga pihak UMKM 

perlu menggunakan cara-cara kreatif dan murah dalam melakukan kegiatan pemasaran, 

misalnya dalam kaitannya dengan pemasaran produk baru, ataupun cara 

mengkomunikasikan produk. 

Terkait dengan lama usaha, sebagian besar responden telah melakukan usaha 

bandeng presto selama 3-5 tahun (37 %) dan 6-8 tahun (43 %). Indikator entrepreneurial 

marketing yang memiliki nilai tinggi sebagian besar ada pada pelaku usaha bandeng presto 

dengan lama usaha 3-5 tahun dibandingkan dengan yang telah melakukan usaha selama 6-

8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lama usaha tidak terkait dengan kemampuan 

entrepreneurial marketing pelaku usaha. Kegiatan pelatihan yang selama ini dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang cukup membantu pelaku usaha 
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dalam menguasai pemasaran, diantaranya entrepreneurial marketing untuk menjalankan 

usahanya secara maksimal. 

5. Simpulan 

Karakteristik pelaku usaha bandeng presto di kota Semarang secara umum 

termasuk pada kelompok tingkat pendidikan sedang. Mereka juga melakukan usaha atas 

inisiatif sendiri dan tidak berminta untuk pindah ke usaha lain. Namun demikian, 

jangkauan penjualan bandeng presto sebagian besar belum sampai ke luar daerah 

Semarang. Sedangkan karakteristik usaha bandeng presto di kota Semarang secara umum 

termasuk kategori industri kecil. Hal ini dilihat dari indikator jumlah karyawan, omset 

penjualan dan total asset yang dimiliki, 

Secara umum, kemampuan entrepreneurial marketing pelaku usaha bandeng presto 

di kota Semarang ditinjau dari sisi karakteristik pelaku usaha dan karakteristik usaha 

termasuk pada kategori tinggi. Namun ada satu dimensi yang nilainya cukup rendah 

dibandingkan dengan dimensi entrepreneurial marketing yang lain yaitu dimensi 

manajemen resiko. Sehingga perlu upaya dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan kota Semarang serta akademisi untuk memberikan 

pelatihan dalam kaitannya dengan manajemen resiko. Selain itu, untuk mengembangkan 

UMKM tidak cukup dengan melakukan penyuluhan saja tetapi juga ada pembinaan dari 

dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Kelautan dan 

Perikanan supaya pelaku usaha bandeng presto dapat mandiri. 

6. Saran 

1. Perlu adanya perbaikan salah satu dimensi entrepreneurial marketing yaitu dimensi 

manajemen resiko. Pelaku usaha bandeng presto perlu diberikan pemahaman untuk 

mempertimbangkan tingkatan resiko secara lebih matang. 

2. Usaha untuk mengembangkan UMKM selain pelatihan juga perlu diikuti dengan 

pembinaan dari dinas-dinas yang terkait. 
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Tabel 1. Persepsi Entrepreneurial Marketing Menurut Tingkat Pendidikan (Nilai Rata-rata) 

 

Entrepreneurial Marketing 
Tingkat Pendidikan 

SD SMP SMA S1 Lainnya Rata-
rata 

Orientasi Proaktif       
Saya memiliki semangat yang tinggi dalam 
mengubah cara pemasaran bandeng presto 5,00 4,71 4,84 5,00 4,00 4,71 
Bisnis bandeng presto milik saya sering menjadi 
pelopor dalam melakukan inovasi pemasaran 4,67 4,86 4,73 5,00 5,00 4,85 
Saya terus memantau dan memperbaiki cara-cara 
memasarkan bandeng presto 4,67 5,00 4,88 5,00 5,00 4,91 
Pengendalian Peluang       
Saya terus berusaha mencari peluang mendapatkan 
pelanggan baru tanpa memikirkan keterbatasan 
dana maupun sedikitnya karyawan yang saya miliki 4,67 4,86 4,82 5,00 5,00 4,87 
Ketika muncul peluang untuk mendapatkan 
pelanggan baru, saya berusaha supaya mereka 
menjadi pelanggan saya 4,33 4,86 4,76 5,00 5,00 4,79 
Bisnis bandeng presto milik saya unggul dalam 
menemukan peluang pemasaran 4,67 4,57 4,76 5,00 5,00 4,80 
Perhatian pada Pelanggan       
Saya menghabiskan sumber daya baik dana 
maupun tenaga untuk mengetahui siapa sebenarnya 
masing-masing pelanggan saya 4,33 4,43 4,43 4,00 5,00 4,44 
Upaya pemasaran bisnis bandeng presto yang telah 
kami lakukan menunjukkan bahwa kami 
memahami keinginan pelanggan 4,67 4,57 4,73 4,50 5,00 4,69 
Bisnis bandeng presto milik saya menciptakan 
hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui 
upaya-upaya pemasaran 4,67 4,29 4,77 4,50 5,00 4,64 
Manajemen Resiko       
Ketika saya memutuskan untuk menerapkan 
pemasaran baru pada bisnis bandeng presto, saya 
akan melakukannya secara bertahap untuk 
mengurangi kerugian jika ternyata mengalami 
kegagalan 5,00 4,43 4,67 5,00 1,00 4,02 
Bisnis bandeng presto yang saat ini sedang saya 
jalani biasanya menggunakan cara-cara kreatif dan 
murah dalam melakukan kegiatan pemasaran baru 
untuk mengurangi resiko akibat kegagalan 5,00 4,43 4,76 5,00 1,00 4,04 
Saya memilih melakukan upaya pemasaran 
bandeng presto dengan resiko yang rendah 4,67 4,29 4,65 4,50 1,00 3,82 
Fokus pada Inovasi       
Berkomunikasi dengan pelanggan merupakan cara 
yang baik untuk menemukan peluang melakukan 
inovasi pada produk bandeng presto 5,00 4,86 4,63 5,00 5,00 4,90 
Inovasi merupakan hal yang penting supaya unggul 
dalam persaingan bisnis bandeng presto 5,00 4,71 4,61 5,00 5,00 4,87 
Karyawan saya memberikan banyak ide untuk 
melakukan inovasi pada bisnis bandeng presto 
milik saya 4,33 4,86 4,61 4,50 5,00 4,66 
Penciptaan Nilai       
Saya berharap setiap karyawan berusaha 
menciptakan produk bandeng presto yang sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan 5,00 4,57 4,65 4,50 5,00 4,74 
Karyawan saya memberikan kontribusi ide untuk 
menciptakan produk bandeng presto yang sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan 4,33 4,71 4,59 5,00 5,00 4,73 
Saya terus mencoba untuk menemukan cara-cara 
baru dalam menciptakan produk bandeng presto 
yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan 5,00 4,86 4,61 5,00 5,00 4,89 
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Tabel 2. Persepsi Entrepreneurial Marketing Menurut Lama Usaha (Nilai Rata-rata) 

Entrepreneurial Marketing 
Lama Usaha (Tahun) 

0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 Rata-
rata 

Orientasi Proaktif       
Saya memiliki semangat yang tinggi dalam mengubah cara 
pemasaran bandeng presto 5,00 4,83 4,79 5,00 4,50 4,82 
Bisnis bandeng presto milik saya sering menjadi pelopor dalam 
melakukan inovasi pemasaran 4,75 4,83 4,64 5,00 5,00 4,84 
Saya terus memantau dan memperbaiki cara-cara memasarkan 
bandeng presto 4,75 4,96 4,82 5,00 5,00 4,91 
Pengendalian Peluang       
Saya terus berusaha mencari peluang mendapatkan pelanggan baru 
tanpa memikirkan keterbatasan dana maupun sedikitnya karyawan 
yang saya miliki 4,75 4,83 4,79 5,00 5,00 4,87 
Ketika muncul peluang untuk mendapatkan pelanggan baru, saya 
berusaha supaya mereka menjadi pelanggan saya 4,75 4,70 4,75 5,00 5,00 4,84 
Bisnis bandeng presto milik saya unggul dalam menemukan peluang 
pemasaran 4,50 4,78 4,71 4,80 5,00 4,76 
Perhatian pada Pelanggan       
Saya menghabiskan sumber daya baik dana maupun tenaga untuk 
mengetahui siapa sebenarnya masing-masing pelanggan saya 4,25 4,43 4,46 4,20 4,50 4,37 
Upaya pemasaran bisnis bandeng presto yang telah kami lakukan 
menunjukkan bahwa kami memahami keinginan pelanggan 4,75 4,61 4,79 4,80 4,50 4,69 
Bisnis bandeng presto milik saya menciptakan hubungan yang kuat 
dengan pelanggan melalui upaya-upaya pemasaran 4,25 4,73 4,75 4,80 4,50 4,61 
Manajemen Resiko       
Ketika saya memutuskan untuk menerapkan pemasaran baru pada 
bisnis bandeng presto, saya akan melakukannya secara bertahap 
untuk mengurangi kerugian jika ternyata mengalami kegagalan 4,00 4,87 4,54 5,00 3,00 4,28 
Bisnis bandeng presto yang saat ini sedang saya jalani biasanya 
menggunakan cara-cara kreatif dan murah dalam melakukan 
kegiatan pemasaran baru untuk mengurangi resiko akibat kegagalan 4,00 4,78 4,75 5,00 3,00 4,31 
Saya memilih melakukan upaya pemasaran bandeng presto dengan 
resiko yang rendah 3,75 4,70 4,64 4,60 3,00 4,14 
Fokus pada Inovasi       
Berkomunikasi dengan pelanggan merupakan cara yang baik untuk 
menemukan peluang melakukan inovasi pada produk bandeng 
presto 5,00 4,61 4,64 5,00 5,00 4,85 
Inovasi merupakan hal yang penting supaya unggul dalam 
persaingan bisnis bandeng presto 4,75 4,74 4,50 5,00 5,00 4,80 
Karyawan saya memberikan banyak ide untuk melakukan inovasi 
pada bisnis bandeng presto milik saya 4,50 4,65 4,57 5,00 4,50 4,64 
Penciptaan Nilai       
Saya berharap setiap karyawan berusaha menciptakan produk 
bandeng presto yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan 4,75 4,78 4,57 4,60 4,50 4,64 
Karyawan saya memberikan kontribusi ide untuk menciptakan 
produk bandeng presto yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan 4,25 4,70 4,54 4,80 5,00 4,66 
Saya terus mencoba untuk menemukan cara-cara baru dalam 
menciptakan produk bandeng presto yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan 4,75 4,70 4,61 4,80 5,00 4,77 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran deskriptif tentang persepsi wisatawan terhadap 

kualitas jasa layanan pariwisata di Kota Semarang, mengetahui gambaran deskriptif tentang keputusan 

kunjungan wisatawan di  Kota Semarang, dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara persepsi 

kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan wisatawan di Kota Semarang. Penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik proportional cluster random 

sampling sebanyak 120 orang. Analisis data dengan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan tangible (keberwujudan) termasuk kategori sangat baik, kehandalan (reliability) termasuk 

kategori cukup, responsiveness termasuk kategori sangat baik, jaminan (assurance) termasuk kategori sangat 

baik, empati termasuk kategori cukup dan keputusan kunjungan wisatawan termasuk kategori tinggi. 

Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh hasil koefisien korelasi = 0,983. Dari hasil uji hipotesis 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang. Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah 

kepada pihak pengelola  untuk meningkatkan empati kepada para pengunjung objek wisata dengan cara 

melakukan pembinaan kepada para karyawan berkaitan dengan sikap ketika memberikan layanan, perhatian 

terhadap keluhan pengunjung, serta kebutuhan dan keinginan pengunjung. Selain itu karyawan pada objek 

wisata disarankan untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang berkaitan dengan kualitas pelayanan 

pada jasa pariwisata sehingga dapat meningkatkan kehandalan dalam memberikan pelayananan. 

 

Kata Kunci: Kualitas Jasa Layanan Pariwisata, Keputusan Kunjungan Wisatawan 

Abstract 

The purpose of this study are describe about the perception of tourists to the service quality of tourism in the 

Semarang city, the decision of tourist arrivals in the city, and to determine whether there is influence between 

perceptions of service quality tourism services to decision of tourists visit Semarang city. This research is a 

quantitative research. The sample in this study were taken by proportional cluster random sampling technique 

as many as 120 people. Data were analyzed using descriptive analysis and regression. Results showed 

tangible including the excellent category, reliability including enough categories, including the category of 

very good responsiveness, assurance including the excellent category, empathy including the enough 

category and decisions of tourists visit were high. Based on the multiple regression analysis obtained by the 

correlation coefficient = 0.983. From the results of  hypothesis testing concluded that there is significant 

influence between perceptions of the quality of tourism services to decision tourist arrivals in the city of 

Semarang. The advice given is based on the results of the research are to the manager to increase empathy to 

the visitor attractions in a way to provide guidance to employees with regard to attitude when giving service, 

attention to complaints of visitors, as well as the needs and desires of visitors. In addition to the attraction of 

employees are advised to follow the training, conference, workshop are related to service quality in tourism 

services soas to increase reliability  in giving service. 

 

Keywords: Quality of Tourism Services, tourist arrivals Decision 
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PENDAHULUAN 

Era globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia usaha. 

Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada dimana-mana, namun sebaliknya persaingan 

menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut perusahaan atau 

lembaga/badan usaha untuk menciptakan keunggulan kompetitif usahanya agar mampu 

bersaing secara berkesinambungan  

Badan usaha yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif 

harus dapat memberikan produk barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan yang 

prima kepada para pelanggan dari pesaingnya. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1994). Hal ini berarti bahwa citra 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi pelanggan (Tjiptono, 2004:61). Pemerintah Kota 

Semarang semenjak melaksanakan otonomi daerah melalui bidang pariwisata sudah 

melaksanakan kebijakan pembangunan dan pembenahan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Kebijakan pembangunan dan pembenahan serta strategi pemasaran pada 

bidang pariwisata di kota Semarang meliputi: 

 

Tabel 1.1 Jenis, Obyek, dan Strategi Wisata Kota Semarang 
 

NO. JENIS 

WISATA 

OBYEK WISATA STRATEGI  

PEMASARAN  WISATA 

1. Alam a. Tanjung Emas 

b. Goa Kreo 

c. Agro Wisata Sodong 

Promosi 

2. Sejarah  a. Makam Ki Ageng Pandanaran 

b. Tugu Muda 

c. Lawang Sewu 

d. Simpang Lima 

e. Gereja Blenduk 

f. Museum Ronggowarsito 

g. Museum Mandala Bakti 

h. Museum Jamu Nyonya Mener 

i. Museum Jamu Jago Muri 

Promosi 

3. Rekreasi a. Taman Budaya Raden Saleh 

b. Taman Tabanas Gombel 

c. Puri Maerokoco 

d. Taman lele (Kampoeng Wisata) 

e. Gelg. Pemuda Manunggal  Jati 

f. Pantai Marina 

g. Ngaliyan Tirta Indah 

h. Kampoeng Laut 

i. Pantai Marina 

j. Kebun Binatang Tinjamaya 

k. Taman Satwa Wonosari 

l. Polder Tawang 

Promosi 
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m. Taman Wonderia 

n. Warung Semawis 

4. Religi a. Masjid Agung 

b. Klenteng Gedung Batu  

c. Klenteng Gang Lombok 

d. Graha Bhuda 

Promosi 

 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, Tahun 2007, diolah. 

 

Demikian juga pemerintah kota Semarang pada tahun 2006 telah mempromosikan 

wisata religi ”Cheng Hoo”, dan tahun 2007 melalui ”Semarang Pesona Asia”, secara 

nasional dan internasional. Disamping itu sarana dan pra sarana pariwisata sudah disiapkan 

antara lain tersedianya transportasi, lapangan terbang, penginapan (hotel), dan kuliner, 

serta faktor-faktor pendukung lainnya. Namun demikian respon masyarakat (wisatawan) 

baik lokal, nasional, dan internasional masih relatif sedikit atau kurang proportional dan 

kurang optimal. Hal ini terbukti jumlah wisatawan masih relatif sedikit dan umumnya yang 

berkunjung adalah wisatawan lokal, demikian juga program Home Stay kurang mendapat 

respon masyarakat. Demikian juga data wisatawan manca negara belum banyak yang 

tertarik berkunjung ke kota Semarang.  

Hal ini menggambarkan pemerintah kota Semarang melalui bidang pariwisata 

masih belum optimal dalam menangani pemasaran pariwisata. Semakin tinggi restriksi 

suatu industri, semakin menunjukkan industri tersebut kurang kompetitif, berikutnya akan 

menyebabkan industri tidak dapat menghasilkan kualitas jasa yang terbaik. Oleh karena itu 

perlu dilaksanakan pengukuran kualitas jasa layanan pariwisata secara komprehensif di 

kota Semarang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah gambaran deskriptif 

tentang persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa layanan pariwisata di kota Semarang?, 2) 

Bagaimanakah gambaran deskriptif tentang keputusan kunjungan wisatawan di  kota 

Semarang?, 3) Adakah pengaruh antara persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran dan Pemasaran Pariwisata 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial manajerial yang membuat individu dan 

kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan serta diinginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan orang lain atau satu sama lain 

(Kotler, 1997:5). Sedangkan oleh Swastha pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari 
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kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial ( Swastha, 1998 : 179 ). 

Pemasaran pariwisata merupakan proses manajemen yang menunjukkan organisasi 

pariwisata nasional dan/atau badan-badan usaha wisata dapat mengidentifikasi wisata 

pilihannya baik yang aktual maupun potensial, dapat berkomunikasi dengan mereka untuk 

meyakinkan dan mempengaruhi kehendak, kebutuhan, motivasi, kesukaan, dan hal yang 

tidak disukai , baik pada tingkat lokal, regional, nasional atau internasional, serta 

merumuskan dan menyesuaikan produk wisata mereka secara tepat, dengan maksud 

mencapai kepuasan optimal wisatawan sehingga mereka dapat meraih saran-sarannya 

(Wahab, 1997: 28).   

     Produk kajian dalam penelitian ini adalah produk jasa, maka perlu dijelaskan 

tentang pengertian kualitas jasa pariwisata. Jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 1996). Karakteristik jasa pada lembaga 

pariwisata termasuk kelompok pure services, pengguna jasa adalah pelanggan (wisatawan) 

yang merupakan member relationship (Lupiyoadi, 2001:126). Sedang menurut Sallis 

(1993) kualitas jasa diartikan sebagai berikut: “Quality can be defined as that which best 

satisfies and exceeds customers needs and wants”. Jadi kualitas jasa pariwisata terkandung 

makna dapat memberi kepuasan dari pada apa yang diminta dan diinginkan wisatawan. 

Produk pariwisata adalah semua bentuk pelayanan yang dinikmati wisatawan, semenjak ia 

meninggalkan tempat dimana ia biasa berdiam, selama berada di daerah wisata yang 

dikunjungi, hingga ia kembali pulang ke tempat asalnya semula.  

Kualitas Pelayanan 

Parasuraman dalam bukunya Mauludin (2001:39) mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang 

baik. Sedangkan Gronroos et.al dalam Pujawan (1997) mendefinisikan kualitas pelayanan 

(Service quality) sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan 

dengan kinerja aktual pelayanan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian terhadap harapan pelanggan dengan hasil 

kinerja pelayanan. Selanjutnya Elhaitammy dan Parani dalam Mauludin (2001:39), 

mengemukakan tentang pengertian pelayanan jasa  yang unggul (Service excellence) yaitu 

suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Sasaran dan 
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manfaat dari jasa yang unggul secara garis besar terdapat empat unsur pokok yaitu : 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Menurut Parasuraman dalam 

Mauludin (2001:40) didalam mengevaluasi jasa layanan yang bersifat Intangibles (tidak 

berwujud), pelanggan umumnya menggunakan beberapa atribut sebagai berikut : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi, 

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan, 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan, 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

 

Menurut Parasuraman dalam bukunya Tjiptono (1998: 28) adalah: 

1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan,  dan 

sarana komunikasi. 

 2. Keadaan (Realibility), yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara cepat,      

tepat, dan memuaskan sesuai dengan yang telah dijanjikan.  

3.  Daya tanggap (Resposiveness), yaitu kesediaan untuk membantu wisatawan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. Maksudnya Kepala Dinas Pariwisata, 

Kepala Seksi, karyawan dan para pejabat struktural lainnya harus mudah 

dihubungi. Demikian juga dengan fasilitas pariwisata harus mudah diakses oleh 

wisatawan. Jika terjadi service failure, kemampuan untuk melakukan perbaikan 

secara cepat dan profesional dapat menciptakan persepsi kualitas yang positif. 

4. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek 

terhadap pelanggan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 

5. Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan wisatawan.  

 

Keputusan Pembelian  

 Keputusan pembelian merupakan suatu proses kognitif yang mempersatukan 

memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian secara evaluatif. Proses tersebut 

mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dengan suatu seri keputusan-

keputusan yang dapat diidentifikasi dan diperbuat pada berbagai tahapan proses 

pengambilan keputusan yang berlangsung. Setelah mempertimbangkan faktor yang ada 

pada dirinya, maka konsumen akan melakukan proses pengambilan keputusan untuk 

membeli atau tidak membeli. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan 

penyelesaian masalah antara lain meliputi beberapa tahap yang dimulai dari jauh sebelum 

faktor pembelian. Tahap-tahap proses keputusan pembelian (Kotler, 2000:251) sebagai 
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berikut: a) pengenalan masalah, b) pencarian informasi, c) Penilaian Alternatif, d) 

Keputusan Membeli, e) Perilaku Purna Pembelian 

Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran deskriptif tentang kualitas jasa 

layanan pariwisata dan keputusan kunjungan wisatawan. Disamping itu juga bertujuan 

mengetahui pengaruh antara kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan 

kunjungan wisatawan di Kota Semarang. Adapun dimensi kualitas jasa layanannya terdiri 

dari (1) bukti langsung (tangibles), (2) keadaan (realibility), (3) daya tanggap 

(resposiveness), (4) jaminan (assurance), dan (5) empati. Secara ringkas kerangka berpikir 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Ada pengaruh secara simultan 

antara persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan wisatawan 

di Kota Semarang, 2) Ada pengaruh secara parsial antara persepsi kualitas jasa layanan 

pariwisata terhadap keputusan kunjungan wisatawan di Kota Semarang. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini di Kota Semarang, dan subyek penelitiannya adalah wisatawan yang 

berkunjung di Kota Semarang. Jenis wisata di kota Semarang meliputi wisata alam, religi, 

rekreasi, dan sejarah. Wisata alam ada 3, yaitu tanjung emas, goa kreo dan agro wisata 

sodong. Wisata sejarah ada 9, yaitu Ki Ageng Pandanaran, Tugu Muda, Lawang Sewu, 

Simpang Lima, Gereja Blenduk, Museum Ronggowarsito, Museum Mandala Bakti, 

Museum Jamu Nyonya Mener, Museum Jamu Jago Muri. Wisata yang sifatnya rekreasi 

ada 14, yaituTaman Budaya Raden Saleh, Taman Tabanas Gombel, Puri Maerokoco, 

Taman lele (Kampoeng Wisata), Gelg. Pemuda Manunggal  Jati, Pantai Marina, Ngaliyan 

Tirta Indah, Kampoeng Laut, Pantai Marina, Kebun Binatang Mangkang, Taman Satwa 

Wonosari, Polder Tawang, Taman Wonderia, Warung Semawis. Adapun wisata religi ada 

4, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah, Klenteng Gedung Batu, Klenteng Gang Lombok, dan 

Graha Budha. Jumlah populasi tidak diketahui maka menggunakan teknik accidental 

sampling dengan menggunakan rumus Sitepu. Teknik sampling pada penelitian ini adalah 

teknik proportional cluster random sampling. Jumlah obyek wisata diambil 50% yaitu 

sebanyak 15 buah dan jumlah respondennya 120 orang. Rinciannya dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

NO. Kelompok Jenis 

Wisata 

Jumlah Obyek Wisata (buah)  

 

Jumlah Wisatawan 

(orang) 

 Nf (%)  

1. Alam 0,13 2 16 

2. Sejarah 0,34 5 40 

3. Rekreasi 0,40 6 48 

4. Religi 0,13 2 16 

 J U M L A H  15 120 

 

      Data yang diungkap dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari responden berdasarkan kuesioner yang diberikan, meliputi 

variabel persepsi kualitas jasa layanan pariwisata yang terdiri dari dan keputusan kunjunan 

wisatawan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, oleh karena itu peneliti 

menggunakan teknik statistik parametrik dalam analisisnya. Metoda pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metoda kuesioner dan observasi. 

Dalam rangka usaha memperoleh data yang sesuai dengan keperluan analisis dalam 
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penelitian ini, maka data yang bersifat kualitatif perlu dikuantitatifkan dengan 

menggunakan skala tingkatan point (itemized rating scales) dalam bentuk skala Likert, 

dimana jawaban untuk pertanyaan positif maupun negatif dibedakan atas lima skala. 

Contohnya sebagai berikut: 

        

    

 

      Sangat Baik             Baik                 Sedang             Jelek        Sangat Jelek   

    

  Uji validitas dilaksanakan dengan dua sistem yaitu validitas isi (content validity) 

dan validitas kontruksi (construct validity). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan formula koefisien alpha dari Cronbach dan perhitungannya menggunakan 

program SPSS for MS Windows. Kriteria pengujian reliabilitas mengikuti pengujian 

yang digunakan Fernandes (1984) yang menyatakan bahwa reliabilitas suatu instrumen 

dapat diterima jika memiliki koefisien minimal 0,50. Hasil uji reliabilitas instrumen 

untuk variabel-variabel kualitas jasa layanan pariwisata dan keputusan kunjungan 

wisatawan, menunjukkan koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,50 berarti semua 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel. Metode analisis data 

pada penelitian ini dengan regresi linier berganda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Tangible (Keberwujudan) 

Variabel keberwujudan (tangible) dalam penelitian ini diungkap melalui lima butir 

pernyataan dengan lima alternatif jawaban.  Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.1 

dapat disimpulkan 31 responden atau 26 % menyatakan bahwa variabel tangible masuk 

dalam kriteria sangat baik. 

 

 

 

5 4 3 1 2 
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Tabel 4.1 Kriteria Variabel Tangible 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 21 – 25 31 26% SB 

2 17 – 20 25 21% B 

3 13 – 16 25 21% C 

4 9 – 12 27 22% K 

5 5 – 8 12 10% SK 

 Total 120 100%  

 

Reliability (Keterandalan) 

Variabel reliability (keterandalan) dalam penelitian ini diungkap melalui tiga butir 

pernyataan dengan lima alternatif jawaban.  Kriteria jawaban responden  dapat dilihat pada 

tabel 4.2. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 44 responden atau 37% 

menyatakan bahwa variabel reliability pada kualitas jasa pariwisata di kota Semarang 

termasuk kriteria cukup.  

Tabel 4.2 Kriteria Variabel Reliability 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 12,6 - 15 16 13% SB 

2 10,2 – 12,5 12 10% B 

3 7,8 -10,1 44 37% C 

4 5,4 – 7,7 24 20% K 

5 3 – 5,3 24 20% SK 

 Total 120 100%  

 

Responsiveness (Daya Tanggap) 

Variabel responsiveness (daya tanggap) dalam penelitian ini diungkap melalui 

empat butir pernyataan dengan lima alternatif jawaban.  Kriteria jawaban responden  dapat 

dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 36 responden atau 

30% menyatakan bahwa variabel responsiveness pada kualitas jasa pariwisata di kota 

Semarang termasuk kriteria sangat baik.  

Tabel 4.3 Kriteria Variabel Responsiveness 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 14,8 – 20 36 30% SB 

2 11,6 – 14,7 30 25% B 

3 8,4 -11,5 19 16% C 

4 5,2 – 8,3 13 11% K 

5 4 – 5,1 22 18% SK 

 Total 120 100%  
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Assurance (Jaminan) 

Variabel assurance (jaminan) dalam penelitian ini diungkap melalui empat butir 

pernyataan dengan lima alternatif jawaban.  Kriteria jawaban responden  dapat dilihat pada 

tabel 4.4. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 36 responden atau 30% 

menyatakan bahwa variabel assurance pada kualitas jasa pariwisata di kota Semarang 

termasuk kriteria sangat baik.  

Tabel 4.4 Kriteria Variabel Assurance 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 14,8 – 20 36 30% SB 

2 11,6 – 14,7 30 25% B 

3 8,4 -11,5 19 16% C 

4 5,2 – 8,3 13 11% K 

5 4 – 5,1 22 18% SK 

 Total 120 100%  

 

Emphaty (Empati) 

Variabel emphaty (empati) dalam penelitian ini diungkap melalui tiga butir 

pernyataan dengan lima alternatif jawaban.  Kriteria jawaban responden  dapat dilihat pada 

tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 42 responden atau 35% 

menyatakan bahwa variabel emphaty pada kualitas jasa pariwisata di kota Semarang 

termasuk kriteria cukup.  

Tabel 4.5 Kriteria Variabel Emphaty 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 12,6 – 15 19 16% SB 

2 10,2 – 12,5 13 11% B 

3 7,8 -10,1 42 35% C 

4 5,4 – 7,7 21 17% K 

5 3 – 5,3 25 21% SK 

 Total 120 100%  

 

Keputusan Kunjungan Wisatawan 

Variabel keputusan kunjungan wisatawan dalam penelitian ini diungkap melalui 

sembilan butir pernyataan dengan lima alternatif jawaban. Kriteria jawaban responden  

dapat dilihat pada tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan 49 responden 

atau 41% menyatakan bahwa variabel keputusan kunjungan wisatawan pada objek wisata 
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di Semarang termasuk kriteria tinggi. Untuk memperjelas posisi dari distribusi frekuensi 

skor variabel keputusan kunjungan wisatawan dapat dilihat pada gambar 4.6. 

Tabel 4.6 Kriteria Variabel Keputusan Kunjungan Wisatawan 

No Interval Frekuensi Prosentase Kriteria 

1 37,8 - 45 37 31% ST 

2 30,6 – 37,7 49 41% T 

3 23,4 – 30,5 34 28% S 

4 16,2 – 23,3 0 - R 

5 9 – 16,1 0 - SR 

 Total 120 100%  

 

Hasil Analisis Regresi berganda (simultan) dan parsial 

Pengaruh persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan 

wisatawan di kota Semarang secara simultan 

Hasil analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS menunjukkan koefisien 

korelasi variabel persepsi kualitas jasa layanan pariwisata dengan keputusan kunjungan 

wisatawan di kota Semarang secara simultan sebesar 0,983 dan bertanda positif. Hal itu 

menunjukkan arah korelasinya positif dan mengandung pengertian semakin baik persepsi 

kualitas jasa layanan pariwisata maka semakin tinggi pula keputusan kunjungan wisatawan 

di kota Semarang, sebaliknya semakin rendah persepsi kualitas jasa layanan pariwisata  

maka semakin rendah pula keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang.  Persamaan 

regresi berdasarkan hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Ŷ = 18,552+ 0,672 X1 + 0,477X2 + 1,075X3 - 0,649X4 - 0,396X5  

Besarnya nilai F hitung adalah 665,146 dengan tingkat signifikansinya 0,000. 

Signifikansi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 

koefisien korelasi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan pula Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan secara bersama (simultan) antara 

variabel persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan wisatawan 

di kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui besarnya koefisien 

determinasi adalah 0,965 mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah 96,5% sedangkan sisanya 3,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Pengaruh persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan 

wisatawan di kota Semarang secara parsial 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk 

X1 = 6,934 dan sig. 0,000, nilai t hitung X2  = 4,393 dengan sig. 0,000, nilai t hitung X3 = 

4,952 dan sig. 0,000, nilai t hitung X4 = -3,017 dan sig. 0,003, sedangkan nilai t hitung X5 = 

- 2,997 dan sig. 0,003. Dari hasil tersebut semua variabel bebas nilai signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara partial ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1, X2, X3,  X4,   X5 dengan keputusan kunjungan wisatawan di kota 

Semarang.  

Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang menunjukkan variabel tangible 

(keberwujudan) dipersepsikan oleh responden pada kategori sangat baik. Hal ini didukung 

oleh fakta di lapangan, pemerintah kota Semarang pada saat ini telah melakukan upaya 

perbaikan pada sarana dan prasarana penunjang di tempat wisata. Selain itu kebersihan di 

sekitar tempat wisata juga senantiasa diupayakan. Penyediaan tempat parkir yang lebih 

baik dan memadai oleh pengelola objek wisata juga menjadi nilai tambah dari objek wisata 

tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat dari Lupiyoadi (2001) yang menyatakan bahwa 

dalam pemasaran jasa konsumen akan merasa puas terhadap jasa yang dibelinya jika ada 

kenyamanan, ketersediaan apa yang dibutuhkan termasuk sarana penunjang. Berkaitan 

dengan jasa wisata, fasilitas penunjangnya adalah tempat parkir, tempat ibadah, kamar 

mandi umum, mainan anak, bangku taman dan sebagainya. Semakin lengkap sarana dan 

prasarana penunjang akan meningkatkan kualitas jasa wisata. Keberadaan sarana dan 

prasarana tersebut akan meningkatkan rasa nyaman dan puas pada konsumen. 

Variabel keterandalan atau reliability, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

kriteria cukup. Belum optimalnya keterandalan dalam kualitas jasa wisata di kota 

Semarang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kualitas layanan 

yang diberikan di tempat wisata tidak selalu sesuai dengan janji yang ditawarkan. Faktor 

kedua ialah karyawan kurang memberikan perhatian yang serius terhadap pengunjung yang 

mendapat masalah. Faktor ketiga adalah karyawan tempat wisata kurang handal dalam 

memberikan pelayanan dengan segera kepada pengunjung. Kurang optimalnya petugas 

dalam memberikan layanan terutama berkaitan dengan pemberian informasi kepada 

konsumen. Konsumen merasa tidak puas atas informasi yang diberikan. Sesuai dengan apa 



SEMINAR NASIONAL FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS TIDAR 2016 

738 
 

yang dinyatakan oleh Kotler(1994) Jasa layanan wisata yang diberikan kepada konsumen 

tidak berwujud nyata akan tetapi terlihat dari bagaimana konsumen mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Sehingga apabila petugas yang berhubungan langsung dengan konsumen 

kurang handal mengakibatkan konsumen merasa kurang puas terhadap layanan yang 

didapatkannya. 

Variabel Responsiveness berdasarkan hasil penelitian termasuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penetapan tarif atau tiket masuk ke objek wisata 

yang terjangkau oleh daya beli pengunjung. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan 

variabel Assurance termasuk kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

jaminan keselamatan bagi pengunjung. Pengunjung objek wisata diberikan asuransi 

kecelakaan. Selain itu karyawan yang bekerja di tempat wisata tersebut memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Pemerintah 

kota juga menetapkan kebijakan bagi pengelola yang lalai dalam menjamin keselamatan 

pengunjung objek wisata dikenakan sanksi. Hasil analisis deskriptif untuk variabel 

emphaty termasuk dalam kategori cukup. Belum optimalnya emphaty dalam kualitas jasa 

layanan wisata di kota Semarang disebabkan oleh kurangnya perhatian pihak pengelola 

objek wisata terhadap kebutuhan dan keinginan pengunjung. Sedangkan untuk variabel 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang termasuk kategori tinggi. Hasil 

penelitian ini menguatkan teori dari Kotler (1994) mengenai kualitas produk barang atau 

jasa. Bahwa kualitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. Responden dalam penelitian ini mempersepsikan kualitas layanan jasa wisata di 

kota Semarang sudah baik sehingga keputusan kunjungan ke objek wisata di kota 

Semarang tinggi. Walaupun termasuk kategori tinggi masih perlu ditingkatkan lagi supaya 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang bisa optimal. Oleh karena itu harus 

dilakukan  perbaikan terutama pada aspek yang berkaitan dengan keterandalan dan 

emphaty yang masih pada kategori cukup. Pengelola objek wisata harus lebih 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari pengunjung dan petugas juga harus lebih 

handal.  

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 96,5% keputusan kunjungan 

wisatawan di kota Semarang dipengaruhi oleh Kualitas layanan jasa. Temuan penelitian ini 

mendukung pendapat dari Parasuraman mengenai kualitas layanan. Semakin baik kualitas 

layanan yang diberikan maka pelanggan akan loyal terhadap produk atau jasa tersebut. 

Sebaliknya jika kualitas layanan buruk maka pelanggan akan beralih ke produk atau jasa 
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yang lain. Selain itu temuan dalam penelitian ini juga mendukung pendapat dari Lupiyoadi 

yang menyatakan bahwa dalam pemasaran jasa, layanan yang optimal akan memberikan 

kepuasan kepada konsumen sehingga konsumen akan loyal terhadap jasa tersebut. 

Sebaliknya layanan yang tidak maksimal mengakibatkan konsumen kurang puas dan 

cenderung akan beralih ke produk atau jasa yang lebih memberikan kepuasan. Hasil 

penelitian ini juga selaras dengan pendapat Kotler yang menyatakan bahawa semakin 

tinggi kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen maka tingkat kepuasan konsumen 

akan tinggi pula dan selanjutnya konsumen akan loyal terhadap produk atau jasa tersebut. 

Kualitas layanan jasa yang optimal akan membuat konsumen tidak akan beralih ke produk 

atau jasa yang lain.  Temuan dalam penelitian ini menunjukkan persepsi yang baik 

terhadap kualitas jasa layanan pariwisata di kota Semarang  memberikan kontribusi positif 

bagi keputusan wisatawan untuk berkunjung di objek wisata di kota Semarang. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan: 1) Tangible 

(keberwujudan) pada kualitas jasa layanan pariwisata di kota Semarang termasuk kategori 

sangat baik, Reliability (kehandalan) pada kualitas jasa layanan pariwisata di kota 

Semarang termasuk kategori cukup, Responsiveness pada kualitas jasa layanan pariwisata 

di kota Semarang termasuk kategori sangat baik, Assurance (jaminan) pada kualitas jasa 

layanan pariwisata di kota Semarang termasuk kategori sangat baik, Emphaty (empati) 

pada kualitas jasa layanan pariwisata di kota Semarang termasuk kategori cukup., 

keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang termasuk kategori tinggi, 2) Ada 

pengaruh yang signifikan persepsi kualitas jasa layanan pariwisata secara simultan 

terhadap keputusan kunjungan wisatawan di kota Semarang, 3) Ada pengaruh secara 

parsial persepsi kualitas jasa layanan pariwisata terhadap keputusan kunjungan wisatawan.  

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini ialah : 1) Pihak 

pengelola disarankan untuk meningkatkan empati kepada para pengunjung objek wisata 

dengan cara melakukan pembinaan kepada para karyawan berkaitan dengan sikap ketika 

memberikan layanan, perhatian terhadap keluhan pengunjung, serta kebutuhan dan 

keinginan pengunjung, 2) Karyawan pada objek wisata disarankan untuk mengikuti 

pelatihan, seminar, workshop yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pada jasa 

pariwisata sehingga dapat meningkatkan kehandalan dalam memberikan pelayananan. 
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