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PERENCANAAN PEMASARAN STRATEGIS DENGAN   MENGGUNAKAN 
ANALISIS SWOT  

(STUDI KASUS PT. MARKISA SEGAR DI KABUPATEN GOWA  
SULAWESI SELATAN)   

 
 

 
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini terdiri dari: (1). Untuk mengetahui 
jumlah kontribusi masing-masing faktor lingkungan eksternal yang 
mempengaruhi memperlakukan dan peluang dari perusahaan, dan jumlah 
kontribusi faktor lingkungan internal terhadap keseluruhan kekuatan dan 
kelemahan dari PT. Markisa Segar. (2). Untuk mengetahui tingkat 
kesenjangan antara peluang dan ancaman serta tingkat kesenjangan antara 
kekuatan dan kelemahan dari PT. Markisa Segar, dan (3). Untuk menguji cara 
untuk merumuskan perencanaan pemasaran strategis untuk PT. Markisa 
Segar yang didasarkan pada envinment nya. Analisis data dilakukan dengan 
pendekatan analisis SWOT dengan elaborasi ETOP dan SAP, dan Analisis Gap. 
Hasil analisis SWOT menunjukkan ancaman besar terdiri dari pemasok, dan 
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pesaing factore. Sementara kesempatan besar diberikan oleh faktor pesaing, 
pelanggan dan pemasok. Hasil Analisis Gap menunjukkan positif, strategi 
generik yang harus dipertimbangkan oleh PT. Markisa Segar adalah strategi 
ekspansi dengan alternatif strategi integrasi vertikal dengan industri sungai 
dan strategi diversifikasi konsentris. 
 
Kata kunci: SWOT Analysis, markisa. 
 
 
Abstract : The objectives of this research consist of : (1). To find out the 
amount of contribution of each external environment factor which affects the 
treat and opportunities of the company, and the amount of contribution of 
internal environment factors towards overall strength and weaknesses of PT. 
Markisa Segar. (2). To find out the gap level between the opportunities and 
threats as well as the gap level between the strength and weaknesses of PT. 
Markisa Segar, and (3). To examine the way to formulate a strategic 
marketing planning for PT. Markisa Segar which based on its envinment. 
Data analysis was conducted by SWOT analysis approach with the 
elaboration of ETOP and SAP, and Gap Analysis. The result of SWOT analysis 
showed the huge threats consists of suppliers, and competitor factore. While 
the great opportunity was given by competitor, customer and supplier 
factors. The results of Gap Analysis showed are positive, the generic strategy 
which must be considered by PT. Markisa segar is the expansion strategy 
with the alternative of vertical integration strategy to the stream industries 
and concentris diversification strategy. 

 
Key words  : SWOT Analysis, marquisa.   
 

PENDAHULUAN 
Perubahan pola persaingan global memerlukan analisis terhadap 

segala kekuatan lingkungan yang mempengaruhi perubahan secara 
berkesinambungan. Menurut Jauch dan Glueck (1998) "perusahaan yang 
secara sistematis menganalisis dan mendiagnosis lingkungan, akan lebih 
efektif dari pada perusahaan yang tidak melakukannya". Aspek lingkungan 
yang mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan umumnya meliputi 
lingkungan eksternal (pemasok, pesaing, pelanggan, pemerintah, teknologi, 
ekonomi, sosial budaya, iklim), dan lingkungan internal (pemasaran, 
keuangan, sumber daya manusia, operasi atau produksi, dan R&D). 
Lingkungan eksternal adalah sumber dari terciptanya peluang dan ancaman, 
sedangkan lingkungan internal menciptakan keunggulan dan kelemahan bagi 
suatu perusahaan. 

Identifikasi dan analisis terhadap keseluruhan aspek lingkungan 
yang terkait dengan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode yang sudah sangat umum digunakan oleh para penyusun strategi 
yaitu analisis SWOT yang merupakan akronim dari strength = kekuatan, 
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weakness = kelemahan, opportunity = peluang, threath = ancaman, dengan 
elaborasi ETOP (environmental threath and opportunity profile) dan SAP 
(strategic advantage profile).  

PT. Markisa Segar yang mengolah buah markisa menjadi juice dan 
pulp markisa. Sejak didirikan tahun 1989, PT. Markisa Segar merupakan 
satu-satunya perusahaan pengolah markisa di Sulawesi Selatan yang 
melayani pasar ekspor, sehingga praktis kurun waktu tersebut PT. Markisa 
Segar menguasai 100% pasar ekspor. Tahun 1997 adalah awal PT. Markisa 
Segar mulai berhadapan dengan pesaing, dan produk yang ditawarkan 
menjadi satu jenis yakni pulp markisa. Perubahan ini langsung berdampak 
pada menurunnya penjualan dan pangsa pasar perusahaan. 

Identifikasi dan anlisis terhadap besarnya peluang dan sekaligus 
ancaman yang berasal dari variabel lingkungan eksternal dan internal 
perusahaan penting dilakukan, guna menyusun perencanaan pemasaran 
strategis yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, 
maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui : (1). 
Faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi posisi bersaing PT. Markisa 
Segar dan konstibusi masing-masing faktor lingkungan eksternal dan internal 
terhadap total kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman PT. Markisa 
segar. (2). Kesenjangan antara peluang dan ancaman, antara kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki PT. Markisa segar. (3). Formulasi rencana 
pemasaran strategis bagi PT. Markisa Segar yang sesuai dengan 
lingkungannya. 

 
LANDASAN TEORI 

Pendekatan Analisis SWOT. 
Posisi bersaing suatu bisnis atau industri sangat tergantung pada 

kemampuannya mengelola lingkungan internal (produksi dan operasi, 
keuangan, sumberdaya manusia, pemasaran, R&D). Kemampuan mengelola 
faktor internal bisnis tersebut akan membuahkan kekuatan melebihi 
kelemahan yang melekat pada masing-masing faktor. Apabila masing-masing 
kekuatan dijumlahkan dan dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 
maka akan diperoleh suatu profil kekuatan internal bisnis. Daya tarik bisnis 
atau industri sangat tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan 
eksternal. Kemampuan manajer strategi dalam mengelola lingkungan 
eksternal untuk kepentingan bisnis tersebut membuahkan peluang dan 
tantangan yang berarti, maka unit bisnis atau industri akan mampu 
melaksanakan strateginya dengan baik dan berhasil guna ( Bambang tri 
Cahyono, 1995). 

Keseluruhan evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
dinamakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Apportunity, Threat) (Kotler, 
2009). Analisis SWOT merupakan salah satu metode atau teknik analisis 
posisi manajerial yang dikenal sangat umum, dimana dari analisis ini seorang 
konsultan dapat secara profesional menyajikan gambaran posisi perusahaan 
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dalam bentuk SAP (Strategic Advantage Profile) dan ETOP (Enviromental 
Threat and Opportunity Profile)(anonim, 1999). 
Lingkungan Eksternal (Opportunity and Threat). 

(Kotler, 2009) mendefinisikan peluang pemasaran sebagai suatu 
bidang kebutuhan pembeli dimana perusahaan dapat beroperasi secara 
menguntungkan, dan ancaman (threat) lingkungan adalah tantangan akibat 
kecenderungan atau perkembangan yang kurang menguntungkan yang akan 
mengurangi penjualan dan laba jika tidak dilakukan tindakan pemasaran 
defensif. 

Pengaruh lingkungan eksternal dapat berasal dari pemerintah, 
perubahan sosial, ekonomi, faktor teknologi dan lingkungan makro lainnya 
yang mengubah kebutuhan dan keinginan pembeli. Biasanya faktor-faktor 
tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan yang memasarkan 
produk tersebut, namun memiliki dampak yang besar bagi perusahaan. Oleh 
karenanya, penting untuk mengidentifikasi pengaruh eksternal yang relevan 
dengan pasar-produk (Cravens, 1996). Selain kekuatan lingkungan makro, 
menurut Kotler (2009), umumnya unit usaha harus memonitor pelaku 
lingkungan mikro utama (Pelanggan, Pesaing, Pemasok, dan saluran 
distribusi) yang mempengaruhi kemampuannya memperoleh laba. 

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana 
strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan 
ancaman terhadap perusahaan. Untuk mendiagnosis lingkungan sacara 
efektif, manajer harus memakai teknik sistematis. Satu pendekatan yang 
disarankan Jauch dan Glueck adalah ETOP (Profil ancaman dan peluang 
lingkungan) yang mencakup seluruh sektor lingkungan eksternal yang 
dianggap penting terhadap kesenjangan strategis dimuka perusahaan (Jauch 
dan Glueck, 1998).  
Lingkungan internal (Strength and Weakness). 

Lingkungan internal meliputi faktor produksi dan operasi, keuangan, 
sumber daya manusia, pemasaran, R&D. Analisis internal merupakan proses 
dimana perencana strategis mengkaji faktor interen perusahaan untuk 
menentukan dimana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang 
berarti, sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi 
ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal (Jauch and Glueck, 
1998). 

Cara menganalisis faktor interen secara realistis yaitu dengan 
menggunakan teknik analisis SAP (Strategic Advantage Profile = profil 
keunggulan strategis). SAP merupakan sarana untuk mengadakan penilaian 
sistimatis atas faktor interen perusahaan yang penting. 
Analisis Kesenjangan (Gap Analysis). 

Menurut Jauch dan Glueck (1998) untuk melaksanakan analisis 
kesenjangan (gap analysis), dimulai dengan strategi yang sedang dijalankan 
saat ini. Apabila kesenjangannya kecil atau tidak ada berdasarkan analisis 
SWOT, maka kita anggap bahwa strategi yang sekarang dijalankan sudah 
mencukupi dan hanya memerlukan beberapa perubahan saja atau bahkan 
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tidak diperlukan sama sekali (stabilitas). Apabila kesenjangan makin 
meningkat, maka diperlukan strategi alternatif untuk menutup kesenjangan 
tersebut. dengan membandingkan ETOP dan SAP, maka akan diperoleh 
alternatif strategi untuk menutupi kesenjangan. 

 
Strategi Stabilitas, Ekspansi dan Penciutan.  

Strategi stabilitas adalah strategi yang dilakukan perusahaan bila : 
(1) perusahaan tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa, 
sektor pasar dan sektor fungsi yang serupa, seperti yang ditetapkan dalam 
batasan binisnya. (2) keputusan strategi utamanya difokuskan pada 
penambahan perbaikan pelaksanaan fungsinya. Strategi ekspansi adalah 
strategi yang dilakukan perusahaan bila : (1) perusahaan melayani 
masyarakaat dalam sektor produk atau jasa tambahan atau menambahkan 
pasar atau fungsi produk pada batasan bisnis mereka. (2) perusahaan 
memfokuskan keputusan strateginya pada peningkatan ukurannya dalam 
langkah kegiatan dalam batasan bisnisnya yang sekarang. Strategi penciutan 
dilakukan oleh perusahaan bila : (1) perusahaan merasakan perlunya untuk 
mengurangi lini produk atau jasa, pasar, dan fungsi mereka. (2) perusahaan 
memusatkan keputusan strateginya pada penigkatan fungsional melalui 
pengurangan kegiatan dalam unit-unit yang mempunyai arus kas negatif. 
Strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, 
diversifikasi dan integrasi. 
 

Strategi penetrasi pasar adalah strategi dimana pihak manajemen 
mempertimbangkan apakah mereka dapat meraih pangsa pasar yang lebih 
besar dari produk yang ada dalam pasar yang ada/ relevan. Strategi 
pengembang pasar adalah bagaimana manajemen dapat mencari pasar baru 
atau dapat mengembangkan pasar baru yang kebutuhannya dapat dipenuhi 
oleh produk yang ada (Kotler, 2009). Strategi pengembangn produk adalah 
strategi dimana manajemen mempertimbangkan kemungkinan produk baru 
yang potensial untuk pasar yang ada (Kotler, 2009).  

Ada tiga jenis strategi diversifikasi yang dapat dipertimbangkan : (1) 
perusahaan dapat mencari produk baru yang memiliki sinerji teknologi atau 
pemasaran dengan lini produk yaang ada, meskipun produk tersebut 
ditujukan untuk pelanggan yang berbeda (strategi diversifikasi konsentris). 
(2) perusahaan dapat mencari produk baru yang daapat menarik 
pelanggannya saat ini walaupun teknologinya tidak berhubungan dengan lini 
produknya yang ada (strategi diversifikasi horizontal). (3) perusahaan dapat 
mencari bisnis baru yang tidak mempunyai hubungan teknologi, produk, 
ataupun pasarnya yang ada sekarang (strategi diversifikasi konglomerat) 
(kotler, 2009). 

Integrasi vertikal menurut Jauch dan Glueck (1997) ada dua jenis : 
(1) integrasi kebelakang, berhubungan dengan strategi yang mempengaruhi 
pemasokan perusahaan. (2) integrasi kedepan berkenaan dengan tindakan 
mengubah sifat distribusi hasil perusahaan (menuju pemakai akhir). 
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Keuntungan integrasi vertikal adalah pengendalian yang lebih baik atas 
pemasok atau distributor dan kemungkinan penghematan biaya. 
 

METODE PENELITIAN. 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Markisa Segar yang berkantor di 

Kawasan Industri Makassar (Kima) Makassar, serta di pabrik dan kebun PT. 
Markisa Segar di Desa Tonasa Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. 
Desain penelitian. 

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode stratified random sampling (Emory, 1996) yaitu proses 
dimana sampel dibatasi untuk memasukkan unsur-unsur dari setiap segmen. 
Populasi meliputi pemasok, pesaing, dan perusahaan Markisa Segar dibagi 
kedalam 2 tingkatan yaitu tingkat pemasok dan tingkat perusahaan (PT. 
Markis asegar dan CV. Karya Kita sebagai pesaing utama). Pada tingkat 
pemasok dipilih 5 orang sebagai sampel, sedangkan pada tingkat perusahaan 
ditentukan 5 orang yang mewakili PT. Markisa Segar terdiri dari : Direktur 
Utama, Manajer Pemasaran, manajer Pabrik, manajer Kebun dan Manajer 
Keuangan. Sedangkan dari CV. Karya Kita dipilih sebanyak 4 orang yang 
terdiri dari : Pimpinan, Kabag Pemasaran, Kabag Kepegawaian, dan Kabag 
Pengolahan. Jadi jumlah sampel keseluruhan sebanyak 14 orang. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan interview 
guide dimaksudkan sebagai pedoman melakukan wawancara secara 
mendalam dengan para responden, baik dari PT. Markisa segar maupun CV. 
Karya Kita berkaitan dengan variabel pemasaran dan distribusi, produksi dan 
operasi, sumberdaya manusia, data keuangan, riset dan pengembangan. 
Sedangkan  kuisioner ditujukan kepada para pemasok tentang data yang 
berkaitan dengan pasokan bahan baku dan hubungannya dengan perusahaan 
baik PT. Markisa Segar maupun CV. Karya Kita. 
Alat analisis. 

Menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab 
permasalahan penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dengan 
cara : analisis kekuatan dan kelemahan yaitu dengan memasukkan faktor 
lingkungan internal (pemasaran, keuangan, produksi, sumberdaya manusia, 
dan R&D) kedalam tabel SAP. Menurut Kotler (2009) setiap faktor tersebut 
dinilai apakah merupakan kekuatan utama, kekuatan kecil, faktor netral, 
kelemahan kecil, atau kelemahan utama. Kemudian dinilai dan diberi tanda 
operasi : (+2) menyatakan kekuatan utama, (+1) kekuatan kecil, (0) netral, (-
1) kelemahan kecil, (-2) kelemahan utama. Sedangkan untuk menganalisis 
peluang dan ancaman yaitu memasukkan semua faktor eksternal perusahaan 
(pemasok, pesaing, pelanggan) kedalam tabel ETOP. Kemudian dinilai 
dengan kriteria : (+2) peluang utama, (+1) peluang kecil, (0) netral, (-1) 
ancaman kecil, (-2)  ancaman utama. 

Mengetahui tingkat kesenjangan antara peluang dengan ancaman, 
atau kekuatan dengan kelemahan pada PT. Markisa Segar, menggunakan 
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selisih antara peluang - ancaman dalam tabel ETOP, dan selisih kekuatan - 
kelemahan dalam tabel SAP, dengan kriteria :  
a. peluang/keunggulan > 0 = kesenjangan positif (strategi ekspansi) 
b. peluang/keunggulan < 0 = kesenjangan negatif (strategi penciutan) 
c. peluang/keunggulan =0 = kesenjangan nol (strategi stabilitas)  
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Analisis Kekuatan Dan Kelemahan Internal. 
Faktor produksi dan operasi.  

PT. Markisa Segar beroperasi sejak tahun 1989 dibangun di atas 
areal perkebunan markisa seluas 220 Ha di Desa Tonasa, Kec. Tinggi 
Monjong Kab. Gowa. Dengan investasi awal sebesar Rp. 8,7 milyar, dan 
kapasitas produksi 2800 ton pulp markisa pertahun. Untuk kapasitas 
maksimum pabrik PT. Markisa Segar membutuhkan bahan baku sebesar 
8400 ton pertahun. 
Tabel 1. produksi dan operasi terhadap kekuatan dan kelemahan PT. Markisa 

Segar. 

No Keterangan 

Kinerja 
Kekuat

an 
utama 

Kekuat
an 

kecil 

Netra
l 

Kelemah
an kecil 

Kelemah
an 

utama 
1 Kapasitas produksi +2 - - - - 

2 
Kecanggihan tekno. 
Prod 

+2 - - - - 

3 
Pengendalian mutu 
(QC) 

+2 - - - - 

4 
Lokasi pabrik yg 
strategi 

+2 - - - - 

5 
Luas areal kebun 
inti 

+2 - - - - 

6 
Teknologi 
pengemasan 

- - 0 - - 

7 
Hubungan dgn 
pemasok 

- - - - -2 

8 
Ketersediaan bahan 
baku 

- - - - -2 

9 Efisiensi produksi - - - - -2 
10 Biaya operasi total - - - - -2 
 Jumlah +10 - 0 - -8 

Sumber : data primer sudah diolah. 
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kapasitas produksi PT. Markisa 

Segar merupakan satu keunggulan strategis, karena dapat memproduksi 
sebesar 2800 ton pulp markisa atau 1200 ton juice markisa per tahun, jauh 
melebihi kapasitas produksi pesaing yang hanya sebesar 319,5 ton pulp per 
tahun.  
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Teknologi pengolahan markisa yang dimiliki oleh PT. Markisa Segar 
menurut pihak perusahaan kurang lebih sama dengan yang digunakan pada 
perusahaan sejenis di Brasil, Australis, Afrika Selatan. Kecanggihan teknologi 
pabrik ini dinilai berdasarkan proses kerjanya yang hampir semua 
berlangsung otomatis dan kelengkapan peralatan utama pabrik maupun 
peralatan produknya. Sementara pesaing menggunakan peralatan yang 
hampir semuanya manual sehingga proses produksi berlangsung lamban dan 
memerlukan banyak tenaga kerja disektor pengolahan. Selain alat kontrol 
otomatis, juga PT. Markisa Segar memiliki laboratorium sebagai tempat 
pengujian kadar gula, kadar keasaman dan kadar vitamin C pulp markisa 
yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. merupakan salah satu 
kekuatan utama PT. Markisa Segar dari segi pengendalian mutu, bahkan 
quality control ini dimasukkan dalam struktur manajemen operasi pabrik 
sebagai satu bagian yang terpisahkan bersama R&D. Sementara pesaing 
melakukan pengendalian mutu secaara manual dengan penyaringan dan 
penambahan zat-zat pengawet. 

Luas areal kebun inti PT. Markisa Segar sebagai hak guna usaha 
seluas 220 Ha, dan lokasi pabrik yang strategis karena dekat dengan sumber 
bahan baku.  Sementara pesaing hanya memiliki lahan seluas 2 Ha sebagai 
kebun percontohan, dan lokasi pabrik berada di dalam kota yang cukup jauh 
dari lokasi sumber bahan baku. 

Selain keunggulan yang dimiliki PT. Markisa Segar terdapat pula 
kelemahan utama dalam produksi dan operasi yaitu (1) hubungan PT. 
Markisa Segar dengan pemasok tidak terbina dengan baik. (2) ketersediaan 
bahan baku yang sangat rendah karena pengelolaan kebun inti yang tidak 
optimal dan juga pasokan dari kebun plasma milik para petani yang kurang 
mendukung. (3) efisiensi produksi PT. Markisa Segar sangat rendah. 
Kesenjangan antara kebutuhan bahan baku (8400 ton per tahun) dengan 
realisasi penggunaan bahan baku (rata-rata 8,7 % per tahun) telah 
menyebabkan kegiatan produksi menjadi tidak efisien. (4) tingginya biaya 
operasi total PT. Markisa Segar terutama biaya overhead.  
Faktor pemasaran dan distribusi. 

Sejak PT. Markisa Segar beroperasi tahun 1989 hingga tahun 1996 
telah menguasai pangsa pasar 100 % pangsa ekspor sari buah markisa 
Sulawesi Selatan. Meskipun pada tahun berikutnya pangsa pasar ekspor 
mulai menurun karena masuknya pesaing. 
Tabel 2. Kinerja faktor pemasaran dan distribusi PT. Markisa Segar. 

No Keterangan 

Kinerja 
Kekuat

an 
utama 

Kekuat
an 

kecil 

Netra
l 

Kelemah
an kecil 

Kelemah
an 

utama 
1 Pangsa pasar +2 - - - - 
2 Kualitas produk +2 - - - - 
3 Pengalaman ekspor +2 - - - - 
4 Kualitas pelayanan - - - -1 - 
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5 Biaya per unit - - - - -2 
6 Panjang lini produk - - 0 - - 
7 Efektivitas 

penetapan harga 
promosi dan 
distribusi 

- - 0 - - 

8 Cakupan geografis - +1 - - - 
 Jumlah +6 +1 0 -1 -2 

Sumber : data primer sudah diolah. 
Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kualitas produk PT. Markisa 

Segar dinilai sangat unggul, dengan dimensi kualitas pulp markisa yang 
diinginkan pelanggan yaitu kadar gula 13 %, tingkat keasaman (PH) diatas 32 
%, kadar vitamin C dan kadar air yang sesuai serta tanpa zat tambahan atau 
pengawet. 

Satu-satunya kelemahan utama PT. Markisa Segar dibidang 
pemasaran dan distribusi adalah biaya perunit produk yang relatif tinggi 
dibanding pesaing. Ini disebabkan karena kegiatan produksi yang tidak 
efisien, sehingga perusahaan harus menanggung biaya overhead yang tinggi 
ditambah dengan biaya variabel. Kekiatan pemasaran dan distribusi PT. 
Markisa Segar dinilai netral, karena lini produk, penetapan harga, promosi 
dan distribusi. Baik PT. Markisa Segar maupun pesaing telah mengelola lini 
produk tunggal yaitu pulp markisa untuk melayani segmen pasar ekspor, 
penetapan harga produk berdasarkan kesepkatan antar pihak perusahaan 
dengan pelanggan diawal masa kontrak, promosi dilakukan melalui internet 
dan sistem distribusi secara langsung. Sedangkan cakupan geografis PT. 
Markisa Segar sedikit lebih unggul, karena lokasi pemasaran PT. Markisa 
Segar meliputi 2 negara yaitu Australia dan New Zeland sedangkan pesaing 
hanya sau negara yaitu Australis. 
Faktor sumberdaya manusia. 

Secara garis besar terdapat 3 faktor yang terkait dengan bidang 
sumberdaya manusia, dan merupakan kekuatan bagi PT. Markisa Segar, yaitu 
struktur organisasi, kualitas staf dan karyawan, serta kebijakan hubungan 
kerja yang dijalankan. Secara rinci kinerja sumberdaya manusia dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 3. Kinerja faktor sumberdaya manusia PT. Markisa Segar. 

No Keterangan 
kinerja 

Kekuatan 
utama 

Kekuatan 
kecil 

Netral 
Kelemahan 

kecil 
Kelemahan 

utama 

1 
Struktur 
organisasi 

- +1 
- - - 

2 
Kualitas 
staf dan 
karyawan 

- +1 
- - - 

3 
Kebijakan 
hubungan 

- +1 
- - - 
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kerja 
  - +3 - - - 

Sumber : data primer sudah diolah. 
PT. Markisa Segar memiliki 37 orang tenaga kerja tetap termasuk 

direktur, dan 35 orang tenaga kerja tidak tetap yang dipekerjakan di kebun 
inti. Dari keseluruhan tenaga kerja tetap, terdapat 7 orang sarjana, diploma 
(D3) 4 orang, SMA 13 orang, 2 orang ahli mesin dan 2 orang tenaga 
laboratorium dengan kisaran umur 25-50 tahun. sementara pesaing yang 
memiliki 38 orang tenaaga kerja, hanya terdapat 3 orang sarjana, selebihnya 
SMA dan SMP dengan kisaran umur 27-65 tahun. 
Faktor penelitian dan pengembangan. 

Ada 3 faktor yang diidentifikasi sehubungan dengan R&D yaitu 
kelengkapan fasilitas R&D berupa laboratorium dan kebun percontohan, 
intensitas riset kebun dan riset pasar.  
Tabel 4. Kinerja faktor penelitian dan pengembangan PT. Markisa Segar. 

N
o 

Keterangan 
kinerja 

Kekuata
n utama 

Kekuata
n kecil 

Netra
l 

Kelemaha
n kecil 

Kelemaha
n utama 

1 
Lab dan 
fasilitas QC 

+2 - - - - 

2 
Intensitas 
riset kebun 

- +1 - - - 

3 
Ketersediaa
n lahan 
percobaan 

- - 0 - - 

4 
Intensitas 
riset pasar 

- - - - -2 

5 
Kemampuan 
melakukan 
R&D 

- +1 - - - 

 Jumlah +2 +2 0 - -2 
Sumber : data primer sudah diolah. 

Tersedinya laboratorium dan fasilitas quality control produk markisa 
termasuk kekuatan utama PT. Markisa Segar, karena laboratorium 
memungkinkan PT. Markisa Segar untuk menciptakan dan mengembangkan 
produk baru, disamping adanya jaminan kualitas produk karena telah 
melewati pengujian yang meliputi pengujian PH, kadar gula dan air, serta 
vitamin C. sedangkan pesaing tidak memiliki fasilitas tersebut.  

Riset kebun untuk mendapatkan bibit unggul markisa dengan 
kesesuaian lahan yang memadai, perusahaan menyiapkan lahan khusus 
sebagai kebun percobaan secara intensif dibanding dengan pesaing. 
Sedankan riset pasar sangat berperan dalam pengembangan pasar sekaligus 
sebagai upaya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, namun 
menurut pihak PT. Markisa Segar sangat jarang dilakukan, dibanding dengan 
pesaing. 
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Faktor keuangan. 
Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan 

dapat digunakan analisis rasio yaitu (1) rasio profitabilitas yang ditunjukkan 
oleh tingkat pengembalian investasi (ROI) dan margin laba atas penjualan. 
(2) kebijakan keuangan yang dapat diukur berdasarkan rasio liquiditas 
perusahaan. Kinerja dari faktor tersebut menunjukkan seberapa besar 
kekuatan atau kelemahan perusahaan yang dianalisis dibanding dengan 
pesaingnya. Kinerja masing-masing faktor ditampilkan pada tabel berikut : 
Tabel 5. Kinerja faktor Keuangan PT. Markisa Segar 

No Keterangan 

kinerja 
Kekuat

an 
utama 

Kekuat
an 

kecil 

Netra
l 

Kelemah
an kecil 

Kelemah
an 

utama 
1 Margin laba +2 - - - - 

2 
Return on 
invesment 

- - - -1 - 

3 Liquiditas - - - -1 - 
 Jumlah +2 - - -2 - 

Sumber : data primer sudah diolah. 
Margin laba atas penjualan PT. Markisa Segar sebesar 40,17 %, 

sedangkan pesaing sebesar 24,26 %, maka faktor ini dianggap sebagai faktor 
kekuatan utama. Meskipun laba yang diperoleh PT. Markisa Segar cukup 
besar, tetapi belum cukup untuk menopang tingkat pengembalian atas 
investasi (ROI) perusahaan. Rasio liquiditas PT. Markisa Segar hanya 
mencapai 0,28 (liquiditas pesaing 0,83) yang berarti hutang jangka pendek 
perusahaan sangat besar nilainya dibanding total aktiva lancar yang terdiri 
dari kas, piutang dagang, investasi, persediaan bahan baku, pulp, kemasan, 
BBM dan bahan kimia. 
Analisis Peluang Dan Ancaman Eksternal. 

Kinerja dari lingkungan makro ternyata tidak berdampak pada naik 
turunnya volume penjualan dan pangsa pasar PT. Markisa Segar. Maka 
pembahasan selanjutnya difokuskan pada lingkungan mikro yang terdiri dari 
pemasok, pesaing, pelanggan. 
Pemasok. 

Pemasok bahan baku bagi PT. Markisa Segar terdiri dari para 
pedagang pengumpul buah markisa, kelompok tani dan beberapa KUD yang 
tersebar di Kab. Gowa, sinjai dan Tator. PT. Markisa Segar memiliki kebun 
inti seluas 220 Ha yang diharapkan dapat memasok sekitar 50 % kebutuhan 
bahan baku perusahaan, namun karena pengelolaannya yang tidak optimal, 
maka PT. Markisa Segar masih sangat tergantung kepada para pemasok atau 
kebun plasma untuk memasok lebih dari separuh kapasitas produksi riil 
perusahaan. 
Tabel 6. Tingkat Peluang/Ancaman Faktor Pemasok PT. Markisa Segar 

No Keterangan 
Tingkat peluang/Ancaman 

Kekuat Kekuat Netra Kelemah Kelemah
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an 
utama 

an 
kecil 

l an kecil an 
utama 

1 
Harga bahan baku 
yg fluktuatif 

- - - - -2 

2 
Kualitas bahan 
baku 

- - - - -2 

3 
Jumlah dan 
kontinyuitas bahan 
baku 

- - - - -2 

4 Peralihan pemasok - - - - -2 
5 Jumlah pemasok - +1 - - - 
 Jumlah - +1 - - -8 

Sumber : data primer sudah diolah 
Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap para pemasok, dan 

harga, kualitas, jumlah, pengiriman bahan baku yang tidak terjamin, serta 
peralihan pemasok telah menimbulkan ancaman utama bagi PT. Markisa 
Segar. Peralihan sebagian pemasok sebagai akibat dari kurang terbinanya 
hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan para 
pemasok, menjadi salah satu ancaman utama bagi ketersediaan bahan baku. 
Disamping berbagai ancaman, terdapat peluang yang bersumber dari jumlah 
pemasok yang cukup banyak di lapangan, hal ini menjadi peluang jika pihak 
perusahaan melakukan integrasi vertikal ke hulu. 
Pesaing. 

Pesaing satu-satunya bagi PT. Markisa Segar adalah CV. Karya Kita 
yang berlokasi di Jl. Gunung Merapi no. 166 makassar. Pesaing ini mulai 
memasuki area pasar ekspor pulp markisa sekitar tahun 1997. 
Tabel 7. Tingkat Peluang/Ancaman Faktor Pemasok PT. Markisa Segar 

No Keterangan 

Tingkat peluang/Ancaman 
Kekuat

an 
utama 

Kekuat
an 

kecil 

Netra
l 

Kelemah
an kecil 

Kelemah
an 

utama 
1 Jumlah pesaing +2 - - - - 
2 Hambatan msk 

pasar 
+2 - - - - 

3 Keunggulan  
pesaing 

- - - -1 - 

4 Kelemahan pesaing +2 - - - - 
  +6 - - -1 - 

Sumber : data primer sudah diolah 
Hambatan memasuki pasar dan kelemahan pesaing adalah faktor 

yang memberikan peluang besar bagi perusahaan. Kelemahan pesaing yang 
utama mencakup kapasitas produksinya yang jauh lebih rendah, teknologi 
pengolahan dan pengujian yang kurang mendukung terciptanya produk yang 
berkualitas tinggi. Namun dibalik itu terdapat beberapa keunggulan pesaing 
yang justru merupakan ancaman PT. Markisa Segar, yakni kemampuan 
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pesaing dalam hal membangun kemitraan dengan para pemasok, akibatnya 
jumlah dan pesanan pasokan bahan baku yang dibutuhkan lebih terjamin, 
sehingga kegiatan produksi dan operasi pesaing menjadi lebih efisien. 
Sehingga dapat memungkinkan kebijakan penetapan harga yang lebih 
rendah. 
Pelanggan. 
Tabel 8. Tingkat Peluang/Ancaman Faktor Pelanggan PT. Markisa Segar 

No Keterangan 
Tingkat peluang/Ancaman 

Kekuatan 
utama 

Kekuatan 
kecil 

Netral 
Kelemahan 

kecil 
Kelemahan 

utama 

1 
Tingkat 
permintaan 
pelanggan 

+2 - - - - 

2 
Loyalitas 
pelanggan 

+2 - - - - 

  +4 - - - - 
Sumber : data primer sudah diolah 

Disektor pelanggan PT. Markisa Segar merupakan mempunyai 
peluang yang sangat besar. Peluang ynag pertama terkait dengan ciri khas 
pasar yang dilayani yaitu pasar industri atau pasar bisnis, dimana volume 
pembeliannya jauh lebih besar daripada pasar konsumen, dan ini didukung 
oleh kurangnya perusahaan pemasok pulp markisa. Selain itu permintaan 
pasar ini tidak elastis karena tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan 
harga. Peluang kedua adalah adanya loyalitas pelanggan, yang terciptanya 
dari kemampuan PT. Markisa Segar memuaskan keinginan mereka dalam hal 
kualitas produk. Beberapa perusahaan pelanggan yang telah 10 tahun 
dilayani PT. Markisa Segar adalah SIAS Australia PTY Ltd di Sidney, industri 
markisa di Mangrove dan Tweed Valley Australia. 
Analisis Kesenjangan (Gap Analyze). 

Analisis kesenjangan bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya 
atau besar kecilnya kesenjangan antara kekuatan - kelemahan atau antara 
peluang - ancaman, guna dijadikan acuan dalam memilih alternatif strategi 
yang sesuai. Profil peluang dan ancaman lingkungan (ETOP) dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel 9. Profil peluang dan ancaman lingkungan (ETOP) 

No Keterangan 
Total 

peluang 

Persentase 
peluang 

(%) 

Total 
ancaman 

Persentase 
ancaman 

(%) 
1 Pemasok +1 9,09 -8 88,89 
2 Pesaing +6 54,55 -1 11,11 
3 Pelanggan +4 36,36 0 0 
  +11 100 -9 100 

Sumber data primer sudah diolah. 
Konfigurasi peluang-ancaman pada tabel di atas, menunjukkan 

bahwa peluang terbesar bagi PT. Markisa Segar berasal dari faktor pesaing 
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yaitu sebesar 54,55 %, kemudian faktor pelanggan 36,36 % dan pemasok 
9,09 %. Sedangkan faktor lingkungan eksternal yang paling besar 
menimbulkan ancaman bagi kelangsungan operasi perusahaan tersebut 
adalah faktor pemasok dengan kontribusi ancaman 88,89 %. Beberapa hal 
yang mendukung besarnya ancaman dari faktor pemasok antara lain harga 
bahan baku yang fluktuatif, kualitas bahan baku yaang relatif rendah, jumlah 
dan kontinyuitas bahan baku yang tidak terjamin, serta ancaman peralihan 
pemasok. Jika total peluang yang ada dikurangi dengan total ancaman, maka 
akan diperoleh 11 - 9 = 2. Karena hasil yang diperoleh lebih besar dari nol 
yang berarti peluang lebih besar daripada ancaman, maka kesenjangan 
positip. 

Selain analisis peluang dan ancaman lingkungan (ETOP) PT. Markisa 
Segar, juga dianalisis keunggulan strategis (SAP) PT. Markisa Segar yang 
dapat diperlihatkan pada tabel berikut : 
Tabel 10. Profil keunggulan Strategi (SAP) PT. Markisa Segar. 

No Keterangan 
Total 

kekuat
an 

Persentase 
kekuatan 

(%) 

Total 
kelemah

an 

Persenta
se 

kelemah
an (%) 

1 Produksi dan operasi +10 38,46 -8 53,34 
2 Pemasaran +7 26,92 -3 20 
3 SDM +3 11,54 0 - 
4 R&D +4 15,38 -2 13,33 
5 Keuangan +2 7,69 -2 13,33 
  +26 100 -15 100 

 Sumber data primer sudah diolah. 
Berdasarkan pada tabel 10 di atas terlihat bahwa faktor produksi 

dan operasi adalah satu-satunya faktor internal perusahaan yang 
memberikan kontribusi terbesar terhadap total kekuatan dan sekaligus 
kelemahan PT. Markisa Segar. Besarnya keunggulan faktor ini didukung oleh 
besarnya kapasitas produksi, kecanggihan teknologi pabrikan, kemampuan 
mengendalikan mutu, dan luasnya kebun inti yang dimiliki PT. Markisa Segar. 
Sedangkan sumber kelemahan dalam faktor produksi dan operasi adalah 
adanya hubungan yang kurang baik dengan pemasok, tidak efisiennya 
kegiatan produksi dan operasi serta ketersediaan bahan baku yang sangat 
rendah. 

Keunggulan PT. Markisa Segar di bidang pemasaran sebesar 26,92 % 
tercipta dari penguasaan lebih dari separuh pangsa pasar pulp markisa di 
Sulawesi selatan, kualitas produk yang tinggi, pengalaman ekspor selama 
sepuluh tahun, serta cakupan geografis yang lebih luas. Namun terdapat 
kelemahan pada bidang ini sekitar 20 % akibat tingginya biaya per unit 
produk dan kualitas pelayanan yang kurang memuaskan pelanggan. Faktor 
SDM dan R&D memperkuat keunggulan bersaing perusahaan dengan 
konstribusi masing-masing sebesar 11,54 % dan 15,38 %. Keunggulan ini 
disebabkan struktur organisasi yang cukup efektif, kualitas staf dan 
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karyawan yang cukup tinggi dan kebijakan hubungan kerja yang efektif. 
Selain itu, tersedianya laboratorium dan fasilitas Quality Contol yang 
ditunjang oleh kemampuan melakukan R&D khususnya di pabrik dan di 
kebun. 

Kelemahan internal perusahaan PT. Markisa Segar terlihat pada 
faktor keuangan. Kelemahan ini pada dasarnya ada sebagai akibat dari tidak 
efisiennya kegiatan operasi dan produksi, sehingga perusahaan harus 
menanggung overhead yang tinggi, pada gilirannya menghasilkan rasio 
liquiditas dan tingkat pengembalian atas investasi perusahaan yang rendah. 
Keseluruhan profil keunggulan strategis yang digambarkan oleh tabel SAP 
menunjukkan kekuatan lebih besar dari kelemahan  yaitu 26 - 15 = 11. Nilai 
yang diperoleh positif, maka kesenjangan SAP adalah positif (strategi 
ekspansi).  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis sekarang ada kesamaan 
dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis sebelumnya (2000) di 
PT. Semen Tonasa di Pangkep. Berdasarkan analisis efektivitas produk 
semen tonasa dan strategi pemasarannya, diperoleh hasil bahwa strategi 
pemasaran Semen Tonasa adalah strategi ekspansi pasar dan pengembangan 
produk. Hasil penelitian ini ada kesamaan terhadap beberapa peneliti 
sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan Hilman (2006) hasil 
penelitiannya yang dilakukan di PT. Sinar Sosro Sukabumi, mendapatkan 
total skor 8221 dapat memperluas pangsa pasar (strategi ekspansi) dengan 
pengkonsentrasian daerah distribusi, dan melakukan manajemen 
pendistribusian yang tepat serta memperluas kerja sama dan hubungan baik 
dengan konsumen untuk mengungguli para pesaing. Begitupun dengan 
Prasetyo (2009) hasil penelitiannya yang dilakukan di handycraft, dengan 
hasil skor faktor internal = 1,75 dan faktor eksternal = 0,5, dengan strategi 
ekspansi. Begitupula dengan Wafa (2007) hasil penelitiannya yang dilakukan 
di PR. DUA DEWI Besuki-Tulung Agung adalah analisis faktor eksternal 
menunjukkan angka 3,20 dan skor faktor internal menunjukkan angka 2,90, 
dengan strategi Turn-Arround Strategy yaitu perusahaan dihadapkan pada 
peluang pasar yang tinggi (ekspansi) tetapi di lain pihak perusahaan 
menghadapi kendala internal. Sedangkan hasil penelitian ini yang memiliki 
perbedaan dengan peneliti sebelumnya, diantaranya yang dilakukan Hadi 
(2010), dalam hasil penelitiannya besarnya total nilai tertimbang dari faktor 
keberhasilan dalam membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan sebesar 
3,36 yang berada pada sel medium, dan nilai tertimbang dari faktor ancaman 
dan peluang sebesar 3,01 yang berada pada sel medium. Dalam hal ini dapat 
disimpulkan bahwa PT.Gujati 59 Utama Sukoharjo berada dalam posisi yang 
tepat, dengan cara perusahaan tetap harus fokus pada strategi yang sudah 
dijalankan, melakukan diferensiasi produk yang dijual ke pasar. Sedangkan 
strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah mempertahankan 
segmen pasar yang ada (strategi stabilitas) dan memperluas pasar yang 
masih potensial. Begitupun dengan Sintanami (2002) hasil penelitiannya 
yang dilakukan di PT Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Gundih 
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Unit I Jawa Tengah, dengan hasil (kekuatan dan kelemahan) sebesar 0,49, 
dan (peluang dan ancaman) sebesar 0,11 dengan strategi stabilitas. 
Begitupula dengan Rosalinda (2002) hasil penelitiannya di PT. X 
menghasilkan bahwa strategi pemasaran yang tepat berdasarkan hasil 
analisis SWOT adalah strategi stabilitas, dengan tetap melayani pasar yang 
sedang dilayani, dan disarankan untuk melakukan pembenahan lingkungan 
internal perusahaan. 

   
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Faktor lingkungan eksternal PT. Markisa Segar yang menciptakan 
keunggulan adalah faktor pesaing (hanya satu pesaing utama, hambatan 
masuk pasar), dan faktor pelanggan (tingginya permintaan dan loyalitas 
pelanggan). sedangkan faktor yang menciptakan ancaman adalah faktor 
pemasok (harga, kuaitas, jumlah dan kontinyu bahan baku dan peralihan 
pemasok). Faktor lingkungan internal PT. Markisa Segar yang menciptakan 
keunggulan adalah faktor produksi dan operasi (kapasitas produksi, 
kecanggihan teknologi pabrik, pengendalian mutu, lokasi pabrik yang 
strategis, dan luas areal kebun inti), faktor pemasaran (pangsa pasar, kualitas 
produk, pengalaman ekspor, cakupan geografis), faktor R&D (laboratorium 
dan fasilitas QC), faktor SDM (kualitas staf dan keryawan, kebijakan 
hubungan kerja), sedangkan faktor yang meciptakan ancaman adalah faktor 
produksi dan operasi (hubungan dengan pemasok, efisiensi produksi, 
ketersediaan bahan baku, biaya operasi total), faktor pemasaran (biaya per 
unit produk, kualitas pelayanan), faktor R&D (minimnya intensitas riset 
pasar). Kesenjangan yang terjadi antara peluang dan ancaman, maupun 
antara kekuatan dan kelemahan adalah kesenjangan positif, maka strategi 
yang tepat adalah strategi ekspansi, dengan variasi strategi integrasi vertikal 
ke hulu, dan diversifikasi konsentris. 

 
Saran 

PT. Markisa Segar untuk melaksanakan strategi ekspansi, maka ada 
beberapa faktor  yang harus diperhatikan yaitu : 
1. Mengoptimalkan pengelolaan lahan perkebunan markisa milik 

perusahaan. 
2. Menjalin kemitraan strategis dengan para pemasok potensial yaitu KUD 

yang tersebar di sentral produksi markisa, dan upaya mempertahankan 
pemasok lama. 

3. Mempertimbangkan penetapan harga bahan baku yang bersaing dengan 
yang ditetapkan pesaing, karena hal ini yang menjadi salah satu keluhan 
utama pemasok lama. 

4. Memanfaatkan keunggulan faktor produksi dan operasi. 
5. Mengurangi ketergantungan perusahaan pada lini produk tunggal. 
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STRATEGI PENANGANAN PENGANGGURAN TERDIDIK  
 
 

ABSTRAK 
 

 Salah satu isu penting pada yang harus ditangani oleh Pemerintah 
adalah bagaimana cara mengatasi Pengangguran Terdidik lulusan Perguruan 
Tinggi (setingkat Sarjana dan D3) yang disebabkan oleh adanya kesenjangan 
link & match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dalam kurun waktu 
5 (lima) tahun kedepan (pasca Pemilu) pada saat Indonesia menghadapi 
kondisi krisis ekonomi global saat ini. 

Pengertian pengangguran terdidik yang dimaksud dalam rekomendasi 
ini  adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan perguruan tinggi 
setingkat akademi sampai dengan universitas tetapi belum memilki 
pekerjaan.  

Penanganan pengurangan pengangguran terdidik dapat ditinjau dari 
dua sisi, yaitu dari aspek pendidikan dan aspek ketenagakerjaan. Dari sisi 
pendidikan, sudah jelas bahwa dunia pendidikan harus dapat menghasilkan 
output lulusan yang siap diserap oleh pasar kerja, khususnya pendidikan 
berkualitas yang berorientasi pada pasar kerja, maupun yang mampu 
menumbuhkan minat kewirausahaan.   

Adalah menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pendidikan 
tinggi yang berbasis pada pasar kerja (labour market base) bukan sekedar 
pada product base yang mengahasilkan lulusan berkualitas namun tidak 
secara jelas untuk kebutuhan apa. Disinilah pentingnya Pemerintah juga 
harus lebih serius untuk medorong para penyelenggara perguruan tinggi 
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untuk mengubah paradigma kehidupan kampus dari job seeker menjadi 
Entrepreneur.  

Semakin besarnya angka pengangguran terdidik secara potensial 
dapat menyebabkan dampak yaitu: (1) timbulnya masalah sosial akibat 
pengangguran, (2) pemborosan sumber daya pendidikan, (3) menurunnya 
penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan1. 

 Ada dua kondisi penting yang perlu dicermati yang dapat 
dijadikan momentum sekaligus tantangan guna mengatasi pengangguran 
terdidik sekarang ini. Yang pertama, Indonesia tengah menghadapi kelesuan 
dan perlambatan ekonomi sebagai dampak dari krisis global. Kedua, 
Pemilihan Umum pada tahun 2009 ini akan memberikan corak dan arah 
kebijakan strategis pada kurun waktu 5 tahun mendatang untuk menjawab 
apakah pengangguran terdidik akan dimasukan sebagai agenda kebijakan 
(policy agenda) dan dinilai sebagai isu strategis. Makalah ini bertujuan untuk 
memberikan sumbang saran konstruktif atas upaya antisipatif mengatasi 
masalah pengangguran terdidik ditengah dua kondisi tersebut diatas.    
 
Kata Kunci : labour market base, product base, job seeker, Entrepreneur 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pengangguran termasuk didalamnya pengangguran terdidik telah 
menjadi kondisi bermasalah yang cukup akut dan menimbulkan implikasi 
serius di hampir semua negara, terlebih pada negara-negara yang mengalami 
kemerosotan ekonomi akibat krisis global dewasa ini. Tak bisa disangkal 
bahwa kondisi tersebut memberikan dampak yang luas kepada hampir 
semua aspek kehidupan dan menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak 
dapat diabaikan. Tidak kurang dari pernyataan yang dilontarkan oleh 
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, pada Konferensi Ekonomi & 
Pembangunan pada tanggal 29 November 2008 yang mengatakan :  
 

“Jika tidak ditangani secara tepat, krisis keuangan akan menjelma 
menjadi krisis kemanusiaan dikemudian hari. Keresahan sosial dan 
ketidakstabilan politik akan meningkat, memperparah persoalan 
lainnya. Bahayanya, sebuah rangkaian krisis satu sama lain saling 
menghantam dengan potensi menghancurkan semua pihak”. 

 
Krisis keuangan global telah memberikan dampak nyata terhadap 

penurunan aktifitas ekonomi di seluruh dunia. Kontraksi ekonomi akan 

                                                             
1
 Koban, Antonius W., Harian Jurnal Nasional, Peneliti The Indonesian Institute, 6 September 

2008. 
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memberikan sumbangan negatif terhadap penciptaan lapangan kerja. 
Negara-negara yang memang telah mempunyai masalah dengan 
pengangguran, akan semakin tertekan. Indonesia misalnya, dengan angka 
pengangguran sebesar 8,3 persen pada tahun lalu, menurut Pelaksana Tugas 
Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta2, telah menempatkan 
Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia. 
Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Misalnya, Philipina 
yang memiliki angka pengangguran 7,3 persen, Korea Selatan 3,5 persen, 
Malaysia 3,3 persen dan Thailand 1,4 persen, Indonesia menghadapi masalah 
berat dengan ongkos sosial dan politik yang tidak kecil. 
 

Sebenarnya dibandingkan dengan masa saat pemerintah ini mulai 
memimpin, angka pengangguran di Indonesia sudah menurun. Pada 2004, 
saat pertama kali Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia, 
angka pengangguran berada pada angka 9,9 persen. Sekarang sudah turun 
menjadi 8,3 persen, namun dinilai masih sangat tinggi.  
 

Jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan laporan yang 
disampaikan oleh Kepala Biro Pusat Statistik Rusman Heriawan di Bappenas 
pada tanggal 19 Januari 2009,  dikatakan bahwa akan terjadi penambahan 
pengangguran sekitar 300 ribu orang pada tahun ini. Hal tersebut 
disebabkan karena target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5 
persen. Dengan asumsi angka pertumbuhan tersebut, tenaga kerja yang 
dapat diserap maksimum hanya 2,2 juta orang saja. 
 

1.2 Permasalahan 
 

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia kembali memunculkan satu 
problem yang signifikan, yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang 
dimaksud dengan pengangguran terdidik sebenarnya adalah mereka yang 
mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum 
memiliki pekerjaan. Pada tahun 2008 ini, sebanyak 4,5 juta dari 9,4 juta 
orang pengangguran berasal dari lulusan SMA, SMK, program Diploma, dan 
Universitas. Artinya, separuh dari total angka pengangguran adalah 
pengangguran terdidik.  

 
Dalam makalah ini yang akan disinggung adalah hanya pengangguran 

terdidik yang berasal dari lulusan perguruan tinggi saja. Mereka tidak 
terserap oleh pasar kerja, khususnya di sektor formal kendati memiliki latar 
pendidikan yang relatif cukup baik. Yang memprihatinkan pula, jumlah 
pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi penganggur 
terdidik dari total angka pengangguran pada tahun 1994 sebesar 17 persen, 
pada tahun 2004 menjadi 26 persen, dan kini tahun 2008 menjadi 50,3 

                                                             
2 http://bisnis.vivanews.com 6 Januari 2009 

http://bisnis.vivanews.com/
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persen.Yang lebih mencengangkan adalah jumlah Sarjana yang dikategorikan 
sebagai penganggur terbuka.  Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Fasli Jalal, setidaknya saat ini di Indonesia terdapat 740.206 Sarjana yang 
menganggur3.       
 
 
2.  PEMBAHASAN MASALAH  
 

Sebagaimana diketahui bahwa masalah pengangguran dapat 
digolongkan sebagai masalah ekonomi disatu pihak, namun juga mempunyai 
dampak yang bersifat multidimensional sehingga dapat pula dikategorikan 
sebagai masalah politik, sosial budaya, keamanan dan hukum. Titik berat 
penelaahan pengangguran sebagai landasan perumusan rekomendasi 
kebijakan publik dalam makalah ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan-pendekatan ekonomi sehingga landasan teoritikal 
permasalahannya dapat dianalisis secara lebih khusus.  
 

Salah satu teori mengatakan bahwa Pengangguran berkaitan erat 
dengan pertumbuhan ekonomi4. Seorang Ekonom Arthur M. Okun 
berpendapat bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran 
dengan GDP Riil. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan mampu 
mengurangi jumlah pengangguran. Persoalannya adalah bagaimana upaya-
upaya yang perlu dilakukan untuk menekan tingkat pengangguran padahal 
kondisi ekonomi sekarang ini sedang mengalami kontraksi dan perlambatan 
yang justeru memberikan dorongan kearah yang sebaliknya. 

 
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2008 

telah menunjukkan penurunan yang cukup tajam yakni minus 3,60 % sebagai 
akibat dari dampak krisis keuangan global. Penurunan tersebut dipicu oleh 
adanya penurunan pada sektor pertanian (22,9%), perdagangan, hotel & 
restoran (2,6%) serta industri pengolahan (2,5%). Target pertumbuhan 
ekonomi sepanjang tahun 2008 yang dipatok sebesar 6,4 % ternyata hanya 
tercapai 6,1%5. Dalam memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi pada 
tahun 2009, Pemerintah telah berulang kali melakukan penyusuaian-
penyesuaian sebagai akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi 
makro. Jika pada awal tahun Pemerintah menargetkan ekonomi akan 
bertumbuh pada kisaran 5,5% pada tahun 2009 setelah memperhitungkan 
pengaruh dari kondisi ekonomi global, kemudian target tersebut dikoreksi 
menjadi 5%. Setelah mencermati laporan- laporan dari BPS dan juga dari 
tren perkembangan ekonomi negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi 
pada tahun 2009 sembilan diprediksi hanya berada pada kisaran 4,5%, 
bahkan menurut Boediono, Gubernur Bank Indonesia, pertumbuhan 

                                                             
3 www.news.okezone.com , 11 Agustus 2008 
4
 Okun, Arthur M, The Battle against Unemployment, Norton, 1965. 

5 Data BPS, Penjelasan Rusman Heriawan di Jakarta 16 Februari 2009.  

http://www.news.okezone.com/
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ekonomi Indonesia kemungkinan hanya akan bertumbuh pada batas bawah 
sebesar 4%6. 

 
Secara teoritis mestinya setiap pertumbuhan 1 % akan mampu 

menyerap tenaga kerja sebesar 600 ribu – 700 ribu. Tetapi dalam kondisi 
krisis, penyerapan tenaga kerja hanya akan mampu menyerap tenaga kerja 
baru pada kisaran angka 400 ribu saja. Itu artinya angka pengangguran per 
Agustus 2008 yang jumlahnya telah mencapai angka 9,39 juta orang akan 
sulit ditekan.  

 
2.1  Kecenderungan Pengangguran Terdidik 
 

Pengangguran terdidik dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan angka yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Survei Angkatan 
Kerja Nasional (Sakernas) 2007 diperoleh data-data bahwa 13,6% lulusan 
perguruan tinggi (akademi dan universitas) adalah Penganggur. 
 

Menurut data Sakernas 2007 saja, dari 7,159 juta para pencari kerja 
yang berasal dari lulusan perguruan tinggi, terdapat 963.800 orang berstatus 
pengangguran secara terbuka. Tahun 2008 jumlah tersebut diperkirakan 
berada pada kisaran 1 juta orang lebih penganggur yang bergelar Sarjana 
atau penyandang Diploma. 

 
Angkatan Kerja Berpendidikan Tinggi7 

( dalam ribuan) 
            ------------------------------------------------------------------------------------  

Pendidikan   2005  2006  2007 
 

Diploma / Akademi  2.501,2 2.748,1 2.994,8 
Universitas   3.397,6 3.802,3 4.164,4 

     ---------  ---------  --------- 
Total     5.898,8 6.550,4 7.159,2 

     ====== ====== ====== 
            ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Data diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)  BPS 
2007. 

 
Faktor lain diluar pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan 

konstribusi terhadap tingkat pengangguran adalah inflasi. Menurut kurva 
Phillips, terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan 
tingkat inflasi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran 
mengakibatkan semakin rendah laju peningkatan upah, dalam arti tingkat 
inflasi tertekan. Inflasi memiliki dua sisi dari satu mata uang yang sama. 

                                                             
6
 Koran Seputar Indonesia, 17 Februari 2009.  

7 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2007. 



 
 

26 JURNAL GICI  VOL.3   NO.1  TAHUN 2013 

 

Tingkat inflasi yang tinggi selain dapat memburuk kemampuan daya beli 
masyarakat juga dapat meningkatkan biaya produksi. Disisi lain, jika tingkat 
inflasi terlampau ditekan, akan berakibat pada bertambahnya jumlah 
pengangguran.  
 

Masalah pengangguran, juga masalah pengangguran terdidik, dilihat 
dari perspektif ekonomi sangat berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi. Kendati banyak faktor-faktor lain yang juga berpengaruh seperti 
tingkat inflasi, alokasi sumber daya, tingkat suku bunga, kebijakan 
pendidikan, pertumbuhan penduduk, struktur ketangakerjaan dan lain 
sebagainya, faktor pertumbuhan ekonomi dan strategi kebijakan pendidikan 
tinggi dinilai sebagai dua faktor yang berperan sangat penting.   
 
2.3  Sasaran Pendidikan 
   

 Seperti telah diketahui bahwa rata-rata lulusan perguruan tinggi 
setiap tahun yang tidak memperoleh pekerjaan adalah sebesar lebih kurang 
14% dari total lulusan. Untuk mengurangi secara bertahap jumlah 
pengangguran terdidik yang lulus setiap tahun, sasaran yang harus dicapai 
adalah menekan angka pengangguran terdidik tersebut ke level tidak lebih 
dari 2% di akhir periode dalam kurun waktu 5 tahun periode Presiden 
terpilih 2009 – 2014 mendatang.  Angka 2% persen adalah atas dasar suatu 
asumsi bahwa angka tersebut dianggap tolerable dan sudah dapat 
dikategorikan sebagai kondisi full employment8.   
 

Diasumsikan bahwa suksesi kepemimpinan berjalan dengan aman 
dan demokratis, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah melalui 
Depnakertrans dan Depdiknas dapat dijalankan dengan baik selama periode 
tersebut.  

 
Asumsi berikutnya adalah kebijakan-kebijakan lain diluar 

Depnakertrans dan Depdiknas berjalan sesuai dengan yang direncanakan 
dan tidak ada perubahan-perubahan yang menyebabkan terganggunya 
program-program substantif Depnakertrans dan Depdiknas 

  
Kondisi krisis ekonomi global diasumsikan masih akan berlangsung 

sekurang-kurang 5 (lima) tahun kedepan. Selama kurun waktu tersebut 
ekonomi di negara-negara tujuan ekspor maupun impor Indonesia  
mengalami perlambatan bahkan terjadi konstraksi ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia diasumsikan pada kisaran 4-5% yang secara alamiah 
mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 2 – 3 juta orang per 
tahun. 

 

                                                             
8
 Ormerod, Paul. The Death of Economics, diterjemahkan menjadi Matinya Ilmu Ekonomi, 

hal.17, Gramedia, Jakarta, 1999. 



 
 

27 JURNAL GICI  VOL.3   NO.1  TAHUN 2013 

 

2.4  Pelaku dan Pemangku Kepentingan 
 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendidikan 

Nasional adalah pelaku utama sebagai pengambil keputusan dalam 
menjalankan kebijakan-kebijakan publik dibidang ketenagakerjaan dan 
pendidikan. Menteri-menteri lainnya yang terkait masalah ini adalah Menteri 
Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan 
dan Menteri Negara / Ketua Bapenas.  

 
DPR juga mempunyai peran penting untuk menghasilkan produk UU 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pendidikan agar dapat 
memberikan arahan dan landasan hukum yang adequate bagi eksekutif 
dalam hal ini Depnakertrans dan Depdiknas. Fungsi Legislasi, Pengawasan 
dan Anggaran yang dijalankan DPR dengan baik harus juga diimbangi dengan 
berjalannya fungsi-fungsi yudikatif dalam rangka mengawal terlaksananya 
kebijakan-kebijakan yang dijalankann oleh Presiden dan pembantu-
pembantunya selaku eksekutif.  

 
Perguruan Tinggi dalam format yang baru, yakni yang telah 

mengadopsi keseluruhan butir-butir penting UU BHP, memiliki kedudukan 
strategis dalam melaksanakan dan mengupayakan para lulusannya agar 
terserap didunia kerja maupun memberikan penguatan (empowerment) 
terhadap lahirnya para wirausahawan tangguh dari kalangan perguruan 
tinggi. Para dosen pengajar adalah elemen penting dalam menterjemahkan 
perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di lingkungannya kedalam 
modul-modul pengajaran yang aplikatif dan memberikan pencerahan tentang 
pentingnya pemberdayaan mahasiswa setelah melewati masa kelulusannya 
agar tidak terjebak dalam perangkap idle resources.  Yang tidak kalah 
pentingnya sebagai bagian langsung dari masalah pengangguran terdidik 
adalah peran serta mahasiswa.  
 
2.5  Strategi Alternatif 
 
 Alternatif strategi yang dipakai adalah termasuk sekumpulan 
alternatif strategi baik yang sudah diperkenalkan kepada publik maupun 
alternatif strategi yang baru sebagai upaya untuk mengatasi persoalan 
pengangguran. Dalam menentukan berbagai alternatif pemecahan yang 
tersedia, perlu dipertimbangkan agar diperoleh resultan terbesar sebagai 
bahan rekomendasi pemecahan masalah yang memenuhi kriteria yang 
memenuhi unsur realistik, rasional, implementatif dan memperoleh 
dukungan dari para pemangku kepentingan. Tidak semua pilihan alternatif-
alternatif strategi yang dimunculkan telah memenuhi kelengkapan berbagai 
pertimbangan yang menyeluruh, tetapi paling tidak alternatif-alternatif 
strategi yang dikemukakan  adalah  tidak seluruhnya menggunakan 
pendekatan-pendekatan konvensional tetapi yang lebih penting adalah harus 
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mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah9. 
Beberapa alternatif strategi yang dipilih adalah sebagai berikut: 
 

1. Mendirikan Pusat Pelayanan dan Informasi Ketenagakerjaan, Job Fair 
dan Bursa Kerja Online. 

 
2. Membentuk Komisi Khusus Sisdiknas dan Sisnakernas yang 

menangani kesesuaian pencari kerja dan lowongan kerja (linkage & 
Matching). 

 
3. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan daya serap pasar dan memperbanyak pendidikan kejuruan 
dan keterampilan kerja. 

 
4. Membatasi program-program studi yang telah jenuh di Perguruan 

Tinggi. 
 
5. Pendidikan khusus kewirausahaan dan motivasi untuk mengubah 

paradigma mahasiswa yang hanya mengejar ijasah, menjadi pribadi 
yang penuh semangat, gigih, berdaya juang tinggi dan mandiri. 

 
6. Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi. 
 
7. Memperbanyak balai-balai pelatihan keterampilan hidup (life skill 

training) di perguruan tinggi dengan 3 sasaran pokok: membangun 
jaringan, kemampuan komunikasi dan kreatifitas. 

 
8. Memberi bantuan modal kerja bagi lulusan perguruan tinggi yang 

mampu menciptakan lapangan kerja. 
 

 
2.6  Penentuan Kriteria Alternatif Strategi 
 

Prasyarat kriteria yang dipilih adalah sejauh mungkin menggunakan 
parameter-parameter objektif yang dapat diterima dan benar secara ilmiah, 
disamping tidak bisa dikesampingkan juga adanya unsur subjektifitas 
didalamnya10.  Masing-masing strategi memilik nilai bobot yang dapat 
ditimbang dan diuji11. 
 
 Kriteria-kriteria yang dipakai untuk mengukur strategi kebijakan  
publik dalam makalah ini adalah: 
 

                                                             
9 David, Fred R., Concepts of Strategic Management, 7th ed, Prentice Hall, New Jersey, 1998. 
10

 Abidin, Said Zainal, Ph.D, Kebijakan Publik, Ed.3, hal.175, Suara Bebas, Jakarta, 2006. 
11 Ibid. 
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1. Efektif yakni ukuran atas dasar kemampuan mengatasi masalah 
sebaik-baiknya. 

 
2. Efisien yaitu kemampuan mengatasi masalah dengan biaya paling 

rendah. 
 
3. Cukup yaitu dapat mengatasi masalah tanpa anggaran tambahan 
 
4. Adil dalam arti sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam 

masyarakat. 
 
5. Terjawab dengan makna bahwa tindakan yang akan dilakukan dapat 

memberi jawaban atas masalah yang serupa baik yang terjadi dimasa 
yang akan datang. 

 
6. Tepat. Artinya tindakan kebijakan yang akan dilakukan cukup 

mempertimbangkan keseimbangan berbagai criteria tersebut diatas. 
Nilai yang diberikan berikan bersifat komparatif yang merupakan nilai 
berbanding diantara kriteria-kriteria tindakan kebijakan. Nilai diberikan 
dalam bentuk angka-angka dengan memberikan nilai: 
 
8 bagi alternatif kebijakan nomor I  4 bagi alternatif kebijakan nomor V  
7 bagi alternatif kebijakan nomor II  3 bagi alternatif kebijakan 
nomor VI 
6 bagi alternatif kebijakan nomor III  2 bagi alternatif kebijakan 
nomor VII 
5 bagi alternatif kebijakan nomor IV  1 bagi alternatif kebijakan 
nomor VIII 
 
Adapun bobot yang diberikan pada 6 (enam) kriteria-kriteria tersebut diatas 
adalah  
 
Efisien  = II dengan nilai = 5 
Efektif  = I dengan nilai = 6 
Cukup  = VI dengan nilai = 1 
Adil  = IV dengan nilai = 3 
Terjawab = III dengan nilai = 4 
Tepat  = V dengan nilai = 2 
 
Tindakan Kebijakan  Efisien  Efektif  Cukup  Adil   Terjawab   Tepat 
1. Pelayanan informasi IV   IV    VII     II    IV        V  
2. Link & Match Program I   I    II     I    I         I 
3. Perubahan kurikulum III   V    I    VII    VII        VI 
4. Pembatasan Prodi  II   VIII    III    VIII    VIII        VIII 
5. Diklat Kewirausahaan VI   III    V    IV    II        II 
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6. Peningk. Kualitas PT VII   VI    VII    VI    VI        VII 
7. Life Skill Training  V   II    IV    V    III        III 
8. Modal Kerja   VIII   VII    VIII    III    V        IV 
 

 

                      3. KESIMPULAN 
 
Strategi pengurangan pengangguran terdidik dapat dilakukan dengan 
mendesain struktur dan model pembelajaran yang memberikan ruang bagi 
anak didik (mahasiswa) untuk mampu mengeksplorasi kemampuannya 
secara maksimal. Eksplorasi maksimal artinya ada kebebasan untuk 
berekspresi yang bertujuan mencapai kemandirian dengan berusaha dan 
berupaya mandiri melalui kerja keras dan kerja cerdas. Lingkungan 
pendidikan yang tidak memberikan dukungan dan dorongan ke arah tersebut 
di atas, hanya akan meluluskan para sarjana yang tidak mandiri dan justru 
memunculkan permasalahan baru yaitu pengangguran. 
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ETIKET DALAM TATA PERGAULAN BISNIS  

 

“You never  get a second chance to make a first impression” 

– Anonymous 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu konsekuensi  profesi sebagai pebisnis atau pekerja 

profesional adalah bertemu dengan orang-orang baru. Orang-orang  baru 

tersebut bisa saja  adalah  atasan Anda dari kantor pusat atau calon 

pelanggan potensial Anda. Sebagus apapun kualitas produk dan jasa yang 

ingin Anda kemukakan atau tawarkan kepada mereka , faktor subjektifitas  

sering  menjadi bagian penting. Faktor subjektif tersebut antara lain adalah 

penilaian  mereka terhadap  Anda saat pertama kali bertemu.  

Dalam  tulisan ini dipaparkan bagaimana cara mengelola first 

impression yang dapat dilakukan pada saat memenuhi janji pertemuan  

dengan calon pelanggan Anda atau orang lain yang Anda anggap penting 

dalam bisnis Anda. 
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PEMBAHASAN 

Jika Anda menghormati tamu pertemuan Anda sebaiknya Anda hadir 

tepat waktu. Keterlambatan dapat memberi kesan Anda tidak profesional 

karena Anda tidak dapat mengelola diri sendiri dan tidak menghargai waktu 

tamu bisnis Anda. Apabila Anda berencana bertemu di tempat yang Anda 

belum pernah kunjungi sebelumnya dan atau apabila Anda akan melakukan 

pertemuan yang Anda anggap penting seperti  menarik minat investor atau 

menegosiasi harga misalnya, sebaiknya Anda datang jauh sebelum waktu 

perjanjian. Ini untuk memberi kesempatan bagi Anda untuk  mempersiapkan 

diri, baik secara mental, penampilan, maupun orientasi tempat. Sehingga 

Anda terlihat lebih siap dan lebih percaya diri pada saat pertemuan terjadi. 

Apabila  karena kondisi tertentu Anda merasa terpaksa akan datang 

terlambat (meskipun tidak disarankan), sebaiknnya Anda segera 

menghubungi tamu pertemuan Anda tersebut. Dengan didahului kata ‘maaf’ 

Anda dapat memberikan estimasi waktu keterlambatan Anda. Sehingga tamu 

pertemuan Anda  dapat menyesuaikan jadwalnya juga. 

Persiapkan Penampilan Anda 

Sekalipun Anda menggunakan kendaraan umum atau motor untuk 

sarana transportasi sebelum bertemu dengan tamu bisnis  Anda, bukan 

berarti Anda kemudian boleh tampil awut-awutan.  Karena dari 

penampilannya, seseorang dinilai dalam 30 detik pertama saat bertemu 

dengan orang lain di kesempatan pertama. Sementara  Anda adalah duta dari 

perusahaan dan bisnis Anda. 

Inilah perlunya Anda datang sebelum waktu pertemuan yang 

ditentukan. Sehingga Anda memiliki cukup  waktu untuk berenah diri. 

Gunakan waktu yang ada untuk ke toilet  walau hanya untuk sekedar 

menyisir rambut, membetulkan letak dasi, mengelap sepatu yang terkena 

lumpur saat melewati kubangan air dan sebagainya. Bagi wanita, waktu yang 

ada dapat dipergunakan untuk merapikan rambut, memakai make up praktis, 

atau mengganti sandal Anda dengan sepatu hak tinggi yang cantik. Jangan 

lupa memeriksa kondisi mulut dan gigi, untuk menghindari  sisa makanan 

yang berpotensi menggangu senyuman hangat Anda. 

Hal yang tak kalah penting juga yaitu berbusanalah yang bersih dan 

rapi. Sesuaikan dengan acara, jabatan, dan bentuk tubuh Anda (etiket 
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berbusana akan dibahas tersendiri  di  Seri Etiket Bisnis edisi - edisi Jurnal 

berikutnya). Disarankan untuk memakai deodorant (baca: bukan parfum) 

untuk mencegah bau badan dan keringat berlebih yang mungkin muncul.  

Sehingga  perhatian  Anda dan orang lain  tidak teralihkan oleh bau tak sedap 

yang tak diharapkan. 

 

Etiket Berkenalan  

Masing-masing budaya mempunyai cara bersapa  dan berkenalan 

pada saat pertama kali bertemu. Berikut adalah cara berkenalan menurut 

etiket yang berlaku secara internasional.  Mulailah dengan berdiri tegak 

dimana kepala dan dada agak dicondongkan ke depan. Julurkan tangan Anda  

dan jabat tangan  tamu Anda. Jabatan tangan jangan terlalu lemah atau 

terlalu keras. Jabatan tangan yang terlalu lemah memberi kesan tidak 

percaya diri dan kurang semangat.  Sedangkan jabatan tangan yang terlalu 

keras dapat membuat orang lain kesakitan.  

Pandangan mata menatap lawan jabat tangan Anda. Berikan 

senyuman tulus dan ucapkan nama Anda dengan jelas dan mantap. 

Dengarkan baik-baik ketika tamu  Anda mengucapkan nama. Apabila kurang 

jelas Anda bisa bertanya  dengan mengucapkan kata, “Maaf?” 

Apabila  Anda merasa tidak nyaman berjabat tangan dengan orang 

lain terutama yang berlainan jenis kelamin, Anda bisa menyapanya dengan 

posisi berdiri tegak, mengatupkan kedua tangan di depan dada dan tetap 

bersikap ramah dengan menganggukkan kepala dan tersenyum. Cara 

memberi salam seperti ini sudah mulai dipakai secara internasional. Kalau 

Anda ingin menggunakan cara ini, sebaiknya Anda lakukan sebelum tamu  

Anda menjulurkan tangannya ke arah Anda. 

 

Etiket  Memperkenalkan Orang Lain 

Ada beberapa aturan etiket dasar pada saat Anda memperkenalkan 

orang lain. Pada prinsipnya orang  yang lebih muda diperkenalkan kepada 

yang  jauh  lebih tua. Dan pria diperkenalkan kepada wanita.  

  Aturan dasar tersebut  dapat berbeda pada saat bertemu dengan  

atasan Anda atau orang yang memang posisinya dihormati. Contoh kasusnya 

adalah, apabila Anda seorang  pria yang menghadiri  acara informal 
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perusahaan bersama istri Anda. Pada saat Anda dan istri bertemu dengan 

rekan sejawat Anda yang seorang pria, rekan Andalah yang Anda 

perkenalkan kepada istri Anda. Ungkapan yang bisa digunakan adalah, “Ma, 

ini Pak Zulkifli, teman satu unitku”. Sedangkan pada saat Anda bertemu 

dengan atasan Anda, Anda dapat memperkenalkan istri Anda dengan 

ungkapan, “Pak  Emir, ini istri saya, Pak”. 

 

Bertukar Kartu Nama 

Pada saat akan bertemu dengan calon pelanggan potensial, ada 

baiknya Anda mempersiapkan kartu nama untuk diberikan. Kartu nama 

tersebut mencantumkan dengan jelas nama Anda, perusahaan atau bisnis 

Anda, profesi  Anda, alamat perusahaan, dan nomor  telepon perusahaan. Bila 

dirasa perlu, Anda bisa menambahkan nomor handphone dan alamat email 

Anda. Pastikan nomor dan alamat tersebut masih sering Anda  up date dan  

tidak kadaluarsa. 

Desain kartu nama sebaiknya simpel, menarik, dan mudah dibaca 

isinya. Simpanlah di tempat khusus kartu nama, agar terjaga kerapiannya. 

Sehingga tidak terlihat kotor dan lecek saat diberikan. 

Bertukar kartu nama dapat dilakukan saat pertama kali bertemu 

setelah berjabat tangan, atau pada saat akhir dari pertemuan. Pada saat 

memberikan kartu nama dapat diberikan dengan dua tangan, atau satu 

tangan dimana tangan satunya menerima kartu nama calon pelanggan Anda. 

Jangan buru-buru menyimpan kartu nama yang diberikan kepada Anda. 

Bacalah sejenak. Bila perlu tanyakan sesuatu yang tertera di kartu tersebut. 

 

PENUTUP 

Beberapa hal  yang  telah diungkapkan sebelumnya diharapkan dapat 

memberikan nilai tambah  untuk menarik calon pelanggan potensial Anda. 

Fungsi utamanya adalah memberi kesan pertama yang baik pada pertemuan 

bisnis, sebelum memasuki bagian inti: mengkomunikasikan bisnis Anda. 

Keberhasilan Anda dalam menarik pelanggan pada bisnis Anda tentunya juga 

harus didukung oleh kualitas produk dan atau pelayanan yang handal.  See 

you on the top! 
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PENGGUNAAN ALAT ANALISIS RASIO KEUANGAN PERBANKAN 

UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA 

KEUANGAN SYARIAH BAITUTTAMWIL TAMZIS PERIODE 

2009, 2010 DAN 2011 
 

 

 

ABSTRAK 

 

Tingkat kesehatan merupakan tolok ukur bagi manajemen untuk 

menilai apakah lembaga keuangan ( koperasi ) sudah mampu melakukan 

kegiatan operasional secara normal dan memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang ukuran tingkat 

kesehatan bank,adapun kategorinya adalah sehat, cukup sehat, kurang sehat 
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dan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan pada koperasi jasa keuangan syariah 

baituttamwil tamzis. Data yang ada berupa laporan rasio keuangan menilai 

kesehatan bank berdasarkan rasio CAMEL. CAMEL merupakan penilaian 

tingkat kesehatan yang didasarkan pada 5 faktor, yaitu Capital, Assets, 

Management, Earning, dan Liquidity. Berdasarkan hasil perhitungan rasio 

permodalan selama tiga tahun, yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011 Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis memperoleh rasio CAR ( Capital 

Adequency Ratio ) sebesar 8,23%, 8,84%, 9,00% dengan nilai bobot sebesar 

25.00, 25.00, 25.00. Rasio Kualitas Aktiva Produktif tahun 2009, 2010, dan 

2011 dalah sebesar 3,74%, 5,64%, 3,86%. Dengan nilai bobot 19,85; 16,69; 

19,65. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ( PPAP ) tahun 2009, 

2010, 2011 adalah sebesar 106,93%, 106,61%, dan 103,26% dengan nilai 

bobot 5,00; 5,00; 5,00. Penilaian manajemen yang sudah ada pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 2010, dan 2011 

dengan nilai bobot sebesar 23,25; 24,44; dan 22,25. Rasio Return On Assets ( 

ROA ) tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah sebesar 0,44%; 0,44%, dan 0,43% 

dengan nilai bobot 5,00; 5,00; 5,00. Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional ( BOPO ) tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah 

sebesar 35,44%, 37,95%, 32,48% dengan nilai bobot 5,00; 5,00; 5,00. Nilai 

rasio Likuiditas ( Current Assets Ratio ) tahun 2009 sampai dengan tahun 

2010 adalah sebesar 112,12%, 109,83%, dan 104,14%. Hasil ini semua  

berada di atas 80 % yang berarti bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis berada dalam posisi yang baik ( likuid ). Ditambah 

dengan rasio solvabilitas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 adalah 

sebesar 9,66%, 10,41%, dan 9,93%. Yang berarti bahwa Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis berada dalam posisi yang baik ( 

solvabel ).  

 

Kata Kunci : Kesehatan Bank, Capital, Assets, Management, Earning, dan 

Liquidity   

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
Prinsip Syariah menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu 

menjunjung etika dan moral hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari 

konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi syariah memiliki tiga ciri 

yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindarkan kegiatan yang 

dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. 
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Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan akses kegiatan 

operasional di bidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional di 

bidang penyaluran dana melalui prinsip syariah adalah Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis. Sebagai koperasi yang masih baru di 

telinga masyarakat, dibutuhkan pengetahuan tentang kondisi keuangan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis agar masyarakat dapat 

memberikan kepercayaan untuk menyimpan atau meminjam dana kepada 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tersebut. Hal ini sangat 

penting berkaitan dengan semakin maraknya lembaga-lembaga keuangan 

pesaing yang menawarkan jasa dengan prinsip syariah. 

Di Indonesia perkembangan keuangan mikro syariah berkembang 

sangat pesat. Ditandai dengan pembangunan infrastruktur keuangan mikro 

baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan, dengan disahkannya UU No. 17 

Tahun 2012 dan akan disahkannya UU LKM di negeri ini telah menjadikan 

tonggak awal perubahan landscape keuangan mikro syariah di Indonesia. 

Perkembangan terakhir keuangan mikro syariah di Indonesia di awal 

tahun 2013 perlu kita update bersama dan menjadikannya sebagai landasan 

untuk melangkah ke arah dan tujuan yang diharapkan dalam menapaki tahun 

2013. Salah upaya untuk mengetahui perkembangan bisnis LKMS adalah 

mengetahui kinerja keuangannya.  

BTM Tamzis yang sudah berdiri sejak tahun 1992 mengalami 

perkembangan usaha yang cukup signifikan, baik dari sisi omset usaha 

maupun assetnya. Berikut ini data perkembangan assetnya. 

 

Gambar 1. Tabel Perkembangan Keuangan KJKS Tamzis Tahun 2010-

2011 
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Sumber: Laporan Keuangan KJKS Tamzis tahun 2010-2011 

 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas 
kondisi keuangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis 
yang diberi judul ” Penggunaan Alat Analisis Rasio Keuangan Perbankan 
untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Baituttamwil Tamzis periode 2009, 2010 dan 2011.” 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Analisis kinerja keuangan memiliki peranan utama dalam menentukan 
tingkat kesehatan lembaga keuangan (bank dan non-bukan). Maka dalam 
uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dihadapi dalam penelitian 
di atas adalah sebagai berikut. 

 
Bagaimana kondisi dan perkembangan kesehatan Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis selama tahun periode 2009, 
2010, 2011? 

 

1.3` Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja keuangan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Berdasarkan uraian sebelumya dan menghindari meluasnya 

pembahasan dalam karya akhir ini, maka penulis melakukan pembatasan 

dalam penyusunan karya akhir ini. Penulis hanya menganalisis kinerja 

keuangan yang terbatas pada ruang lingkup Likuiditas, Rentabilitas, dan 

Solvabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baittuttamwil Tamzis. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Pengumpulan data merupakan salah satu proses penelitian untuk 

mendapatkan data-data atau informasi yang menjelaskan permasalahan yang 

akan diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan karya 

tulis  ini. 

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian yang dilakukan penulis melakukan berbagai metode 

pengumpulan data, antara lain: 

a. Wawancara ( interview) 
b. Observasi ( Observation ) 
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c. Riset Kepustakaan ( Library Research ) 
 

1.6.2 Data yang Dikumpulkan 

 Data yang dikumpulkan penulis merupakan data primer yang 

berhubungan dengan penyusunan karya akhir ini adalah laporan keuangan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis kantor pusat non 

operasional tahun 2009, 2010, dan 2011.  

1.6.3 Metode Pengolahan Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 

1. Kualitatif (data yang bukan berbentuk angka) 
Mengevaluasi kinerja keuangan dalam hal likuiditas Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis dengan mengacu pada 

literatur-literatur tertentu mengenai dasar-dasar penilaian kinerja. 

2. Kuantitatif (data yang berbentuk angka) 
Data yang diperoleh berupa angka-angka yang dimuat dalam 

laporan laba-rugi, neraca, dan data-data keuangan lainnya serta data 

operasional perusahaan. Hal ini sangat membantu dalam 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan terutama dalam 

mengukur tingkat kesehatan bank. 

 

  

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

2.1  Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia yang meliputi faktor-faktor seperti faktor permodalan, faktor 

kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, faktor 

likuiditas, dan pelaksanaan ketentuan lainnya yang mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank. Sejalan dengan perubahan kondisi perbankan, maka cara 

penilaian tingkat kesehatan bank juga terjadi penyempurnaan dari waktu ke 

waktu, hal ini disebabkan karena Bank Indonesia sebagai bank sentral 

mempunyai tugas diantaranya adalah mengatur dan mengawasi bank agar 

aktifitas perbankan di Indonesia dapat berjalan secara sehat, dimana pada 

dasarnya tingkat kesehatan bank dinilai dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu bank. 

Dalam bab ke-3  ini penulis akan mengaplikasikan tentang kesehatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis dari data laporan 
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keuangan yang per 31 Desember 2009, 2010, 2011. Hal ini dilakukan untuk 

menganalisis sejauh mana perusahaan dapat mengelola tingkat kesehatan  

dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Dalam penerapan analisis posisi keuangan perusahaan, penulis 

menggunakan cara analisis histeris yaitu dengan membandingkan antara 

hasil periode tahun 2009 dengan tahun-tahun yang lainnya. Dari 

perbandingan tersebut dapat diketahui apakah perusahaan tersebut 

mengalami perkembangan atau tidak.  

Untuk mengetahui perbandingan laporan rasio keungan ini, berikut 

disajikan perhitungan nilai kredit dari rasio keuangan yang sudah ada per 31 

Desember 2009 sampai dengan 2011 Koperasi Jasa Keungan Syariah 

Baituttamwil Tamzis. 

 

2.1.1 Faktor Permodalan 

Penilaian didasarkan pada rasio kecukupan modal (CAR),yaitu: 

1. Perbandingan antara jumlah  modal terhadap total  ATMR 
a. Modal  = Modal Inti +Modal Pelengkap 
b. ATMR = Total Aktiva Neraca dan Rekening Administratif setelah 

diperhitungkan bobot resiko atas masing-masing pos. 
2. Penilaian 

Untuk melakukan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Jika rasio modal 0 % atau negatif dinilai 1 
b. Untuk setiap kenaikan rasio 0,1 % dari 0%, nilai kredit ditambah 

1 dengan maksimum nilai 100. 
 

 

 

 

 

 

TABEL 2.1 Tabel rasio kecukupan modal 

No Tahun Rasio Perbankan Rasio  Koperasi 

1 2009 8,23% 7.06% 

2 2010 8,84% 6.59% 

3 2011 9,00% 6.84% 

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan KJKS 

Baittuttamwil Tamzis 

Nilai kredit = 1 +  x 1 

Tahun 2009  
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Nilai kredit  = 1 + x 1 = 8,33 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 25%. 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 100% x 25% 

      = 25% 

Tahun 2010 

Nilai kredit  = 1 + x 1 = 89.4 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 25% 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 100% x 25% 

      = 25% 

Tahun 2011 

Nilai kredit  = 1 + x 1 = 91 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 25% 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 100% x 25% 

      = 25% 

2.1.2 Kualitas Aset 

Penilaian meliputi 2 rasio: 

1. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva 
Produktif diperhitungkan sebagai berikut: 
a. 25% dari kredit yang dalam perhatian khusus 
b. 50% dari kredit yang kurang lancar 
c. 75% dari kredit yang diragukan 
d. 100% dari kredit macet 
Penilaian: 

a. Jika rasionya 15,5% atau lebih dinilai 1 
b. Untuk setiap penurunan 0,15% dari 15,5% nilai kredit ditambah 

1 dengan maksimum 100 
 

 

TABEL 2.2 

Tabel Rasio Aktiva Produktif diklasifikasikan 

No Tahun Rasio Perbankan Rasio  Koperasi 

1 2009  3,74%   1.19% 

2 2010 5,64% 1.19% 

3 2011 3,86% 1.19% 
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Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan KJKS 

Baittuttamwil Tamzis 

 

Nilai kredit  = 1 +  x 1 

Tahun 2009  

Nilai kredit  = 1 + x 1 = 79,4% 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan 

bobot faktor sebesar 25% 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 79,4% x 25% 

      = 19,85% 

Tahun 2010 

Nilai kredit  = 1 + x 1 = 66,7% 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan 

bobot faktor sebesar 25% 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 66,7% x 25% 

      = 16,67% 

Tahun 2011 

Nilai kredit  = 1 + x 1 = 78,6% 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan 

bobot faktor sebesar 25% 

Nilai kredit setelah bobot faktor = 78,6% x 25% 

      = 19,65% 

 

2. Rasio Penyisihan Pengahapusan Aktiva Produktif yang dibentuk 
terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib 
Dibentuk. 
Dalam melakukan kuantifikasi atas penilaian rasio ini dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Jika rasionya 0% dinilai 0 
b. Untuk setiap kenaikan 1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 
TABEL 2.3 

Tabel Rasio Aktiva Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

No Tahun Rasio 

1 2009 106,93% 
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2 2010 106,61% 

3 2011 103,26% 

    Sumber: KJKS Baittuttamwil Tamzis 

Nilai kredit =  1 +  x 1 

Tahun 2009 

Nilai kredit =  1 +  x 1 = 107,93 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5%. 
Nilai kredit setelah bobot faktor =  5 
Tahun 2010 

Nilai kredit =  1 +  x 1 = 107,61 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5%. 
Nilai kredit setelah bobot faktor =  5 
Tahun 2011 

Nilai kredit    = 1 +  x 1 

= 104,26 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5%. 
Nilai kredit setelah bobot faktor =  5 
 

 

2.1.3 Manajemen  

Penilaian kualitatif atas 2 aspek manajemen yang terdiri atas  

pernyataan/pertanyaan 85 untuk bank non devisa dan 100 untuk bank 

devisa, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Manajemen umum 40 pernyataan/pernyataan. Rencana kerja 
tahunan menjadi dasar acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun, 
bagan organisasi yang telah ada mencerminkan seluruh kegiatan 
bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan 
yang dapat menganggu kelancaran tugas.   

2. Manajemen resiko 60 pernyataan/pernyataan untuk bank devisa 
atau 45 pernyataan/pertanyaan untuk bank non devisa. Lembaga 
keuangan melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan 
kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan 
timbulnya kesulitan likuiditas. Dalam memberikan kredit bank 
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melakukan analisis terhadap kemampuan debitur membayar 
kembali kewajibannya. 

Penilaian 

Diberikan nilai 0,25 untuk setiap jawaban yang positif ( jawaban “ya” ) 

bagi bank devisa atau 0,294  untuk bank non devisa.  

Nilai kredit  = jumlah jawaban “ya” x 0,25 atau 0,294 

 

Tabel 2.4 

Hasil Penilaian Faktor Manajemen 

 

2.1.4 Rentabilitas 

Meliputi 2 rasio: 

1. Rasio Laba terhadap rata-rata volume usaha 
Rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-
rata volume usaha dalam periode yang sama (ROA) 
Penilaian 
a. Jika rasionya 0% atau negative dinilai 1 
b. Untuk setiap kenaikan 0,015% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum nilai 100 
 

TABEL 2.5 

Tabel Rasio Laba terhadap rata-rata volume usaha 

No Tahun 
Rasio 

Perbankan 
Rasio  Koperasi 

1 2009 0,44% 0,44% 

2 2010 0,44% 0,44% 

3 2011 0,43% 0,43% 

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan KJKS 

Baittuttamwil Tamzis 

 

Nilai Kredit = x 1 

Tahun 2009 =   x  1 

No Tahun Manajemen 

Umum 

Manajemen Resiko Total 

1 2009 9,56 14,48 24,44 

2 2010 9,50 13,75 23,25 

3 2011 8,56 13,69 22,25 
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=  29,3 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 5% 

Nilai kredit setelah bobot faktor  = 100 x 5% 

      = 5  

Tahun 2010    =  x  1 

=  29,3 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 5% 

Nilai kredit setelah bobot faktor  = 100 x 5% 

      = 5  

Tahun 2011    =  x 1 

=28,6 

Maksimum nilai kredit adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 

faktor sebesar 5% 

Nilai kredit setelah bobot faktor  = 100 x 5% 

= 5  

2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
Yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 
(BOPO). 
Penilaian: 
a. Jika rasio nya 100% atau lebih dinilai 1 
b. Untuk setiap penurunan 0,08 % dari 100%, maka kredit 

ditambah dengan 1 dengan maksimum nilai 100. 
 

TABEL 2.6 
Tabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

No Tahun Rasio Perbankan Rasio  Koperasi 

1 2009  35,44%   45.51% 

2 2010 32,95% 54.03% 

3 2011 32,48% 52.13% 

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan KJKS 

Baittuttamwil Tamzis 

 

 

Nilai kredit  =  x 1 

Tahun 2009 
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Nilai kredit  =  x 1 

= 807 
Nilai kredit maksimum adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5% 
Nilai kredit setelah bobot faktor = 100% x 5% 
        = 5 
Tahun 2010 

Nilai kredit    =  x 1 

  = 838,125 

Nilai kredit maksimum adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5% 
Nilai kredit setelah bobot faktor  = 100% x 5% 
           = 5 
Tahun 2011 

Nilai kredit    =  x 1 

= 844 
Nilai kredit maksimum adalah 100, maka dikalikan dengan bobot 
faktor sebesar 5% 
Nilai kredit setelah bobot faktor  = 100% x 5% 
           = 5 

2.1.5 Likuiditas  
   TABEL 2.7 

Hasil Analisis Rasio likuiditas  

No Tahun Rasio Perbankan Rasio  Koperasi 

1 2009 112,12% 22.37% 

2 2010 109,83% 18.31% 

3 2011 104,14% 20.76% 

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan KJKS 

Baittuttamwil Tamzis 

 

 

Penilaian  =  

2009   : x 100 % 

  =112,12 % 

2010  :  x 100 % 
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  =109,83 % 

2011  :  x 100 % 

= 104,14 % 

2.1.6 Solvabilitas 

TABEL 2.8 
Rasio Solvabilitas 

No Tahun Rasio 

1 2009 9,66% 

2 2010 10.41% 

3 2011 9,93% 

     Sumber: KJKS Baittuttamwil Tamzis 

Penilaian 

2009  : x 100 % 

  = 9,66% 

2010 :  x 100 % 

  =10,41 % 

2011 :  x 100 % 

= 9,93% 

 

2.2  Analisis dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan pada tahun 2009 rasio 

yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis yang 

dicapai sebesar 8,23% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis tahun 2009 menyediakan 8,23% dari investasinya 

untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sejumlah Rp. 100 

maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai 

dengan modal sebesar Rp. 0,823. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan pada tahun 2010 rasio 

yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis yang 

dicapai sebesar 8,84% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis tahun 2009 menyediakan 8,84% dari investasinya 

untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sejumlah Rp. 100 
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maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai 

dengan modal sebesar Rp. 0,84. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan pada tahun 2010 rasio 

yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis yang 

dicapai sebesar 9,00% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis tahun 2009 menyediakan 9,00% dari investasinya 

untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sejumlah Rp. 100 

maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai 

dengan modal sebesar Rp. 0,9. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kualitas aktiva produktif (KAP)  

pada tahun 2009 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis yang dicapai sebesar 3,74% yang berarti Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009 menyediakan 3,74% dari 

investasinya untuk setiap perubahan aktiva produktif sejumlah Rp. 100 maka 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai dengan 

modal sebesar Rp. 0,374. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kualitas aktiva produktif (KAP)  

pada tahun 2010 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis yang dicapai sebesar 5,64% yang berarti Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2010 menyediakan 5,64% dari 

investasinya untuk setiap perubahan aktiva produktif sejumlah Rp. 100 maka 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai dengan 

modal sebesar Rp. 0,564. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kualitas aktiva produktif (KAP)  

pada tahun 2011 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis yang dicapai sebesar 3,86% yang berarti Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2011 menyediakan 3,86% dari 

investasinya untuk setiap perubahan aktiva produktif sejumlah Rp. 100 maka 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis membiayai dengan 

modal sebesar Rp. 0,386. 

Hasil perhitungan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) pada tahun 2009 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis adalah 106,61% yang berarti setiap terjadi perubahan 

PPAP yang wajib dibentuk bank sebesar Rp. 100 maka PPAP yang dibentuk 

oleh bank sebesar 1,0661.  

Hasil perhitungan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) pada tahun 2010 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis adalah 106,95% yang berarti setiap terjadi perubahan 
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PPAP yang wajib dibentuk bank sebesar Rp. 100 maka PPAP yang dibentuk 

oleh bank sebesar 1,0695. 

Hasil perhitungan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ( 

PPAP ) pada tahun 2011 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis adalah 103,26% yang berarti setiap terjadi perubahan 

PPAP yang wajib dibentuk bank sebesar Rp. 100 maka PPAP yang dibentuk 

oleh bank sebesar 1,0326. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Return On Assets (ROA)  pada 

tahun 2009 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil 

Tamzis yang dicapai sebesar 0,44% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009 untuk setiap Rp. 100 dari aktiva 

akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,44. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Return On Assets (ROA)  pada 

tahun 2010 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil 

Tamzis yang dicapai sebesar 0,44% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2010 untuk setiap Rp. 100 dari aktiva 

akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,44. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Return On Assets (ROA)  pada 

tahun 2011 rasio yang dicapai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil 

Tamzis yang dicapai sebesar 0,43% yang berarti Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2010 untuk setiap Rp. 100 dari aktiva 

akan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,43. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional  pada tahun 2009 adalah sebesar 35,44% yang 

berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009 

untuk setiap kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp. 100 maka biaya 

operasional akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,3544. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional  pada tahun 2010 adalah sebesar 37,95% yang 

berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009 

untuk setiap kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp. 100 maka biaya 

operasional akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,3795. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional  pada tahun 2011 adalah sebesar 32,48% yang 

berarti Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009 

untuk setiap kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp. 100 maka biaya 

operasional akan mengalami peningkatan sebesar Rp 0,3248. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Likuiditas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2009 sebesar 
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112,12% yang berarti setiap Rp. 100 dari hutang lancar mampu dibayar 

dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki sebesar Rp. 0,11212. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Likuiditas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2010 sebesar 

109,83% yang berarti setiap Rp. 100 dari hutang lancar mampu dibayar 

dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki sebesar Rp. 0,10983. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Likuiditas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2011 sebesar 

104,14% yang berarti setiap Rp. 100 dari hutang lancar mampu dibayar 

dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki sebesar Rp. 0,10414. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Solvabilitas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2009 sebesar 9,66% 

yang berarti setiap Rp. 100 dari jangka panjang mampu dibayar dengan 

menggunakan dana  yang dimiliki sebesar Rp. 0,966. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Solvabilitas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2010 sebesar 

10,41% yang berarti setiap Rp. 100 dari hutang lancar mampu dibayar 

dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki sebesar Rp. 0,1041. 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Solvabilitas yang dicapai Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada tahun 2011 sebesar 9,93% 

yang berarti setiap Rp. 100 dari hutang lancar mampu dibayar dengan 

menggunakan alat likuid yang dimiliki sebesar Rp. 0,993. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio permodalan selama tiga tahun 

yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis memperoleh rasio CAR (Capital Adequency 

Ratio) yang terus mengalami peningkatan. Nilai rasio CAR yang diperoleh 

pada tahun 2009 sebesar 8,23%, pada tahun 2010 sebesar 8,84%, dan pada 

tahun 2011 sebesar 9,00%. Peningkatan CAR (Capital Adequency Ratio) ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah modal dan peningkatan 

jumlah aktiva tertimbang menurut resiko pada Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis. Dengan adanya peningkatan yang cukup besar 

dari tahun 2009 sampai dengan 2011, maka dapat dikatakan bank berhasil 

mempertahankan dan meningkatkan rasio CAR. Hal ini dapat tercapai karena 

bank sangat memperhatikan faktor-faktor eksternal dan semoga kedepannya 

bank dapat terus mempertahankannya. 

Hasil perhitungan ratio kualitas aktiva produktif (KAP) selama tiga 

tahun yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis memperoleh rasio KAP (Kualitas 

Aktiva Produktif) yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Rasio KAP (Kualitas 
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Aktiva Produktif) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis pada 

tahun 2009 sebesar 3,74%, pada tahun 2010 sebesar 5,64%, dan padatahun 

2011 sebesar 3,86%. Dengan adanya kenaikan dari tahun 2009 sampai 

dengan 2010 berarti bank berhasil melakukan penanaman dana bank dalam 

bentuk kredit, surat-surat berharga, penyertaan termasuk komitmen dan 

kontijensi pada transaksi rekening administrative. Sedangkan pada tahun 

2007 mengalami penurunan yang berarti bank belum berhasil melakukan 

penanaman dana bank, ini menunjukkan bahwa kondisi KAP (Kualitas Aktiva 

Produktif) belum stabil. Semoga untuk kedepannya Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis dapat lebih memperhatikan penanaman 

dananya.  

Hasil perhitungan rasio Return On Assets (ROA) selama tiga tahun yaitu 

pada tahun 2005 sampai dengan 2007 Koperasi Jasa Keuangan Baituttamwil 

Tamzis memperoleh rasio ROA (Return On Assets) yang relative terus 

mengalami penurunan. Pada tahun 2009 besar nilai rasio ROA adalah 0,44%, 

kemudian pada tahun 2010 tidak mengalami peningkatan atau mengalami 

penurunan (stabil) yaitu tetap pada 0,44% dan di tahun 2007 kembali 

mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 0,43%. Dikarenakan bank 

belum mampu untuk menghasilkan keuntungan secara relatif yang 

dibandingkan dengan nilai total asetnya. 

Hasil perhitungan rasio biaya operasional terhadap biaya operasional 

(BOPO) selama tiga tahun yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2011 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis memperoleh rasio 

biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO) yang terus 

mengalami penurunan. Pada tahun 2009 besar nilai rasio biaya operasional 

dengan pendapatan operasional (BOPO) adalah 35,44%, kemudian pada 

tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 32,95% dan pada tahun 2011 

kembali mengalami penurunan menjadi 32,48%. Rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) belum berhasil dipertahankan 

secara konsisten. 

Hasil perhitungan dari rasio likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai 2011 

relatif mengalami penurunan yang cukup wajar atau masih di dalam standar 

dari batas likuid dari suatu lembaga keuangan. Pada tahun 2009 Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis memperoleh rasio Likuiditas 

sebesar 112,12% lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 

109,83% lalu pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 

104,14. Hal ini masih dalam rasio yang wajar dan tidak terlalu 

mengkhawatirkan karna masih ada diatas 80%. Jadi Koperasi Jasa Keuangan 
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Syariah Baituttamwil Tamzis masih termasuk dalam lembaga keuangan yang 

likuid. 

Hal ini berarti bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil 

Tamzis masih dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus 

menjual aktiva atau asetnya yang bisa memakan waktu, melalui penjualan 

aktiva atau pelelangan asset tertentu sehingga dapat melewati batas jatuh 

tempo pembayaran. Oleh karena itu apabila terdapat hutang atau kewajiban 

jangka pendek yang harus segera dilunasi oleh Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis bisa langsung dibayarkan melalui aktiva yang 

dimiliki karena dapat dilihat melalui perhitungan rasio likuiditas bahwa 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis termasuk dalam 

lembaga keuangan yang cukup likuid. 

Untuk menaikkan tingkat likuiditas bank ada beberapa hal yang harus 

dilakukan yaitu: 

a. Menambah modal sendiri untuk menambah aktiva lancar 
b. Mengurangi hutang lancar dan menambah modal sendiri 
c. Mengurangi hutang lancar dari hasil penjualan sebagian aktiva tetap 
Dengan ditambah perhitungan dari rasio solvabilitas pada tahun 2009, 

2010 dan tahun 2011 sebesar 9,66%, 10,41%, dan 9,93% maka dapat dilihat 

bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis termasuk dalam 

lembaga keuangan yang solvable karean mampu membayar kewajiban jangka 

panjangnya melalui harta atau aktiva yang dimiliki sehingga tidak perlu 

menjual asset atau menangguhkan jatuh tempo pembayaran sehingga 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis dapat dikatakan 

sebagai lembaga keuangan yang solvabel terhadap kewajiban jangka 

panjangnya. 

Dengan menganalisis berbagai rasio untuk mengukur tingkat kesehatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis setiap tahun dari tahun 

2009 sampai dengan 2011 maka dapat disimpulkan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Baituttamwil Tamzis berada pada posisi “ sehat “. 

 

 
 
 
 
 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

3.1  Kesimpulan  
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Berdasarkan analisa rasio keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Baituttamwil Tamzis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai rasio Capital Adequency Ratio ( CAR ) Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 2010, dan 2011 
mengalami kenaikan sebesar 8,23%, 8,84%, 9,00% dengan nilai 
bobot sebesar 25.00, 25.00, 25.00. 

2. Nilai rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 
produktif  
( KAP ) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 
2009, 2010, dan 2011 dalah sebesar 3,74%, 5,64%, 3,86%. Dengan 
nilai bobot 19,85; 16,69; 19,65. 

3. Rasio PPAP yang ada terhadap PPAP yang wajib dibentuk Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 2010, 2011 
adalah sebesar 106,93%, 106,61%, dan 103,26% dengan nilai bobot 
5,00; 5,00; 5,00. 

4. Hasil penilaian manajemen yang sudah ada pada Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 2010, dan 2011 
dengan nilai bobot sebesar 23,25; 24,44; dan 22,25 

5. Nilai rasio laba terhadap total asset rata-rata ( ROA ) Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 2010, dan 2011 
adalah sebesar 0,44%; 0,44%, dan 0,43% dengan nilai bobot 5,00; 
5,00; 5,00. 

6. Nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis tahun 2009, 
2010, dan 2011 adalah sebesar 35,44%, 37,95%, 32,48% dengan 
nilai bobot 5,00; 5,00; 5,00. 

7. Nilai rasio likuiditas yang dihitung dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2010 adalah sebesar 112,12%, 109,83%, dan 104,14%. Hasil 
ini semua  berada di atas 80 % yang berarti bahwa Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis berada dalam posisi yang 
baik ( likuid ). 

8. Nilai rasio solvabilitas yang dihitung dari tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2010 adalah sebesar 9,66%, 10,41%, dan 9,93%. Hasil ini 
semua  berada di atas 80 % yang berarti bahwa Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis berada dalam posisi yang 
baik ( solvabel ). 

9. Hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
Baituttamwil Tamzis memperoleh perhitungan bahwa bank tersebut 
berada dalam posisi “ sehat”. 

10. Berdasarkan hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh 
Kementrian Koperasi dan UKM, KJKS Tamzis termasuk dalam 
kategori Kurang Sehat. 

  

3.2 Saran 



 
 

57 JURNAL GICI  VOL.3   NO.1  TAHUN 2013 

 

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis 

alami selama jalannya penelitian, maka penulisa memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Sebagian besar rasio keuangan dan nilai kredit setelah pembobotan 
( nilai bobot ) pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil 
Tamzis termasuk dalam kondisi baik, hendaknya kinerja dari 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis lebih 
dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

2. Faktor eksternal perusahaan seperti faktor politik pemerintah 
sebaiknya juga diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja 
keuangan. 

3. Mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup 
tinggi kredibilitasnya, sehingga dapat dipertahankan secara akurat, 
dan menyeluruh dari segala kegiatan transaksi sehari-harinya. 

4. Mengendalikan tingkat pengeluaran dana dan biaya-biaya lain yang 
harus di dukung oleh berbagai pihak guna menghindari hal yang 
bersifat pemborosan. 

 
 



 
 

58 JURNAL GICI  VOL.3   NO.1  TAHUN 2013 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Andjar Pachta W. 2005. Hukum Koperasi di Indonesia. Jakarta: Kencana. 
 
Anonim. 2008. Analisis CAMEL. http://wordpress.com. Diakses pada 11 April 

2012. 
 
Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo. 2007. Pengantar Bisnis Modern. Edisi ke 11. 

Yogyakarta: Liberty. 
 
Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Noer.Komala.Sari.blogspot/2011/07/analisis-tingkat-kesehatan-perbankan-

syariah. Diakses pada 20 Juli 2012. 
 
Nur S. Buchori.2009.Koperasi Syariah. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. 
 

Permenkop & UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi 

 
Slamet Riyadi. 2006. Banking Assets And Liability Management. Edisi ketiga 
Jakarta : Salemba Empat. 
 
www.tamzis.com. Diakses pada 21 April 2012. 

http://wordpress.com/
http://www.tamzis.com/


 
 

59 JURNAL GICI  VOL.3   NO.1  TAHUN 2013 

 

Akhmad Sodikin*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFISIENSI PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI 
PADA SEBAGIAN SAHAM PERUSAHAAN YANG MASUK 

KRITERIA LQ 45  
TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN 2008 DI BEI) 

 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini menelaah efisiensi pasar modal bentuk lemah di Bursa 

Efek Indonesia pada perdagangan saham LQ 45 periode Januari 2007 sampai 
Januari 2008. Penelitian menggunakan 12 saham yang masuk pada katagori 
tersebut.  

Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, run test dan 
autokorelasi. Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa lebih dari 60 % sebagian saham LQ 45 periode Januari 
2007 sampai dengan Januari 2008 tidak mengikuti pola random walk. Hal ini 
berarti bahwa efisiensi bentuk lemah pada perdagangan sebagian besar 
saham yang diteliti ditolak. 

 
Kata kunci: efisiensi pasar modal, saham LQ 45 
 
 

ABSTRACT 
This research studies weak efficiency in Indonesian stock Exchange, 

especially in LQ 45 stocks, January 2007 untill january 2008. It aplies 12 
stocks of LQ 45 this period. 
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To analyze data used regression analysis, run test and autocorrelation. 
Based on the caculation using SPSS version 17 was got result that more than 
60 % of stocks didn’t have random walk so the weak efficienct in LQ 45 
stocks weren’t received. 

 
Keyword: stock martket efficiency, LQ 45 stocks 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
          Efisiensi informasional sangat diperlukan oleh para pemodal  dalam 
mengambil suatu keputusan investasi di pasr modal. Para analis pasar modal  
dan investor tidak dapat mengabaikan informasi yang terkandung di dalam 
harga saham. Jika pasar secara ekonomis efisien, maka akan tercipta harga 
saham yang layak. 
          Pasar modal efisien dirumuskan berdasarkan perilaku harga saham 
yang mengikuti pola random walk (Farid Harianto, 1998). Randomwalk 
adalah perubahan yang mengikuti pola waktu yang lampau. Perubahan harga 
tidak memiliki korelasi dengan perubahan harga sebelumnya. Pasar modal 
yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang 
diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia (Elton 
et all, 2007). 
          Terdapat tiga hipotesis pasar modal yang efisien yaitu efisiensi dalam 
bentuk lemah berarti harga sekuritas saat ini tidak terbentuk dari harga 
masa lalu. Pengujian pasar efisien dalam bentuk lemah mencakup pertanyaan 
apakah seluruh informasi dalam deretan harga masa lalu tercermin 
sepenuhnya dalam harga saat ini. Apabila perilaku harga saham disuatu 
harga saham di pasar modal dari waktu ke waktu mengikuti pola random 
walk maka pasar modal di katakana efisien dalam bentuk lemah. 
          Pasar modal berada dalam bentuk efisiensi setengah kuat apabila harga-
harga saham tidak hanya mencerminkan harga saham di masa lalu, tapi juga 
semua informasi umum yang tersedia yang relevan bagi saham perusahaan. 
Sedangkan           Efisiensi bentuk kuat berarti harga pasar saat ini  
merefleksikan semua informasi baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan. 

Pada bentuk efisiensi setengah kuat, harga saham  dipengaruhi oleh 
data pasar (harga saham dan volume perdagangan masa lalu) dan semua 
informasi yang dipublikasikan seperti laporan keuangan, dan  rencana 
perluasan usaha (Brigham, F. Eugene dan Ehrhardt, C. Michael, 2005 dan 
Fama, 1995). Harga pasar saham di pasar modal ini hanya mencerminkan 
informasi yang dipublikasikan belum mencerminkan semua informasi yang 
tidak dipublikasikan. 

Karakteristik  pasar modal di negara maju berbeda dengan 
karakteristik di negara berkembang seperti pasar modal di Indonesia. 
Berdasarkan penelitian mengenai efisiensi pasar modal di Indonesia 
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terutama di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) oleh Suad 
Husnan (1991) dan Hermawan, M dan Subiyantoro, H (2006) diketahui 
bahwa pasar modal di Bursa Efek Indonesia termasuk dalam efisiensi bentuk 
setengah kuat belum efisien. Pengumuman kenaikan dan penurunan 
pendapatan tidak mempengaruhi perubahan harga saham di pasar modal 
Indonesia. Penyerapan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti 
publikasi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di  Bursa Efek 
Indonesia  tidak efisien. Hal ini berarti di Bursa Efek Indonesia terdapat 
adanya informational inefficiency (Hermawan, M dan Subiyantoro, H, 2006). 

Peneliti lain seperti Prihantoro (2001) menyatakan pada periode 
1998-1999, perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) efisien 
dalam bentuk lemah. Penelitian dilakukan terhadap 27 perusahaan yang 
masuk kelompok Indeks LQ-45. Hal ini mendukung beberapa penelitian 
sebelumnya di BEI. 

Fenomena di BEI tersebut juga relatif sama dengan kondisi pasar 
saham di Bursa Efek Kualalumpur (Kualalumpur Stock Exchange) yang 
diteliti oleh Harjito (2003). Penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang 
diambil dari tahun 1999 sampai dengan 2002, efisiensi pasar di kualumpur 
berada pada bentuk lemah. 

Berdasarkan pengujian efisiensi pasar modal di BEI tahun 1992-1996, 
Setiawan dan Hartono (2003) menyatakan bahwa hasil penelitian saham 
yang beredar di BEI periode tersebut menunjukkan bahwa pengumuman 
dividen di Indonesia mempunyai kandungan informasi dan pasar bereaksi 
dengan cepat. Berdasarkan pengujian ini padar modal di Indonesia pada 
periode 1992-1996 sudah efisien setengah kuat secara infirmasi. Namun 
secara keputusan psar modal di Indonesia periode tersebut belum efisien 
bentuk setengah kuat. 

Legowo, H., dan Machfoedz, M (1998) menyatakan bahwa pada 
periode 1989 dan 1992 pasar modal di Indonesia efisien pada bentuk lemah. 
Penelitian dilakukan terhadap 24 perusahaan yang go public diBEI tahun 
1989-1992. 

Hendrawati, E. (2007) menyatakan bahwa harga saham bergerak 
secara random sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pemecahan 
saham (stock Split) di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2006. Pergerakan 
harga saham yang random membuktikan bahwa pasar modal Indonesia 
sudah efisien dalam bentuk lemah. 

Subroto dan Anggianto (2008) menyatakan bahwa berdasarkan 
penelitian dengan menggunakan Event Study pada peristiwa pengumuman 
kebijakan ekonomi Presiden Tanggal 31 Agustus 2005 ini menunjukkan 
bahwa pasar modal Indonesia, dalam hal ini adalah Bursa Efek Jakarta, tidak 
direspon oleh investor. Pengumuman kebijakan ekonomi tanggal 31 Agustus 
2005 dipandang investor sebagai peristiwa yang tidak bernilai ekonomis dan 
tidak menguntungkan. 
 
Perumusan Masalah 
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Apakah perubahan harga sebagian saham perusahaan yang masuk pada 
kelompok LQ 45 pada tahun 2007-2008 memiliki sifat  random walk? 
 
METODE PENELITIAN 
Data  Yang Digunakan 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah harga bulanan dari 
bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 dari 12 saham yang 
masuk pada kelompok LQ 45 periode Juni 2007 sampai Januari 2008. 
Pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. 

Kedua belas saham tersebut merupakan saham disamping masuk 
pada kelompok LQ 45 periode tersebut juga masuk pada periode sebelumnya 
atau periode sebelum bulan Juni 2007. 

 
Pengujian Esifiensi Pasar Modal Bentuk Lemah 

Untuk menguji keabsahan efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah 
digunakan metode yang lazim digunakan antara lain: 
1. Pengujian dengan menggunakan persamaan regresi sederhana. Dalam hal 

ini variabel bebas (independen) yang digunakan adalah harga saham 
yang telah di lag untuk satu periode. Sedangkan variabel terikat 
(dependen) adalah harga saham yang tidak dilag. Jika kedua variabel 
tersebut berpengaruh secara signifikan berarti data harga saham tersebut 
bersifat tidak random. 

2. Run test yaitu uji keramdoman data tanpa memperhatikan bentuk 
ditribusinya. Run test memberikan tanda pada suatu urutan data 
misalkan nilai di bawah rata-rata diberi tanda minus dan nilai di atas 
rata-rata diberi tanda plus kemudian dihitung dan dikonversi dengan 
statistic Z. Pola kerandoman suatu data mencerminkan pola random walk. 
Pola ketidakrandoman data  tercermin dari nilai signifikansi kurang dari 
5 %. 

3. Pengujian parametrik dengan autocorrelation test. Perhitungan koefisien 
autokorelasi menyatakan hubungan (korelasi) dari suatu variabel pada 
waktu t dengan waktu yang lalu (t-k). Pengujian auto korelasi akan 
membuktikan apakah koefisien autokorelasi signifikan berbeda dengan 
nol yang ditunjukkan dengan nilai signifikan (p-value). Kehadiran 
autokorelasi pada suatu deret berkala mencerminkan adanya 
prediktibilitas atau kemungkinan memprediksi pergerakan suatu deret 
(Hermawan, 2006). Hal ini berarti berarti efisiensi bentuk lemah tidak 
terjadi di pasar modal. Penolakan terhadap random walk mencerminkan 
penolakan terhadap efisiensi bentuk lemah. Dengan kata lain  jika pola 
pergerakan harga saham mengikuti pola random walk hal ini berarti 
efisiensi pasar modal adalah dalam bentuk lemah diterima. Pada efisiensi 
bentuk lemah, harga saham memiliki pola independen satu dengan yang 
lain. 
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HASIL PENELITIAN TERDAHULU 
          Hermawan dan Subiyantoro (2006) menyatakan bahwa hasil uji 
otokorelasi sigifikan berbeda dengan nol pada tingkat kesalahan 1% 
meskipun data saham ang diteliti tidak berdistribusi normal. Hal ini 
menujukkan bahwa bentuk efisiensi lemah dapat diterima. 
        Prihantoro (2001) menyatakan pengujian terhadap 27 saham LQ 45 taun 
1999 san 1998 menunjukkan pola pergerakan saham mengikuti pola random 
walk dan pola independensi sehingga efisiensi pasar modal diterima dalam 
bentuk lemah. 
         Penelitian yang dilakukan pada bursa di Malayasia (Agung, 2003) 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan di Indonesia. Kebanyakan 
saham yang diteliti mengikuti pola random walk. Hal ini menunjukkan bahwa 
efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah diterima. 
          Setiawan dan Hartono (2003) juga menunjukkan hasil penelitian yang 
tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pergerakan harga saham 
periode 1992-1996 pada 132 saham tidak menunjukkan reaksi yang 
diinginkan. Penelitian lain yang dilakukan Legowo dan Machfoedz (1998); 
hermawan dan Subyantoro (2006); juga menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda. 
          Kiswanti (2007) menunjukkan kondisi yang berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Pada periode 2002-2006 bahwa pasar modal di Indonesia tidak 
termasuk dalam efisiensi bentuk lemah, namun juga tidak termasuk dalam 
bentuk setengah kuat. 
         Penelitian oleh Subroto dan Anggianto (2008) juga menunjukkan hasil 
yang tidak berbeda dari penelitian sebelumnya bahwa pengumuman 
kebijakan ekonomi presiden tanggal 31 Austus 2005 tidak direspon oleh 
investor. 
 
 
HASIL ANALISIS 
Hasil Analisis Regresi Sederhana 
          Pada analisis regresi sederhana ini variabel bebas dinyatakan dengan 
harga saham yang dilag satu periode (satu) bulan dari bulan januari 2007 
sampai dengan uan Januari 2008 (Yt-1) dan variabel terikatnya adalah harga 
saham tersebut (Yt). Persamaan regresinya adalah, Yt=a+Yt-1+e. 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan 
SPSS versi 17,0 diperoleh nilai t dan signifikansi sebagai berikut. 

 
Tabel 1. Nilai t dan signifikansi persamaam regresi sederhana 

Saham Nili T Signifikansi Kesimpulan 

AALI 6,692 0,000 Tidak Random 

ADHI 3,570 0,006 Tidak Random 

ASII 7,438 0,000 Tidak Random 

BBCA 0,925 0,377 Random 
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BBRI 5,518 0,000 Tidak Random 

BDMN 4,297 0,002 Tidak Random 

BLTA 2,263 0,047 Tidak Random 

BMRI 4,292 0,002 Tidak Random 

BNII 7,670 0,000 Tidak Random 

BTEL 2,651 0,024 Tidak Random 

BUMI 15,452 0,000 Tidak Random 

BNBR 5,302 0,000 Tidak Random 

Sumber: data yang dianalisis 
Berdasarkan pada hasil analisis di atas diketahui bahwa terdapat 11 

saham atau 91 % yang memiliki pola harga yang tidak random sedangkan 
sisanya 9 % memiliki pola yang random. Hal ini berarti efisiensi pasar modal 
pada kondisi lemah ditolak. Pada pasar modal yang berada pada efisiensi 
bentuk lemah pola harga yang dibentuk cenderung random. 

 
Hasil Analisis Run Test 

Hasil analisis run test terhadap harga 13 bulan dari  bulan Januari 
2007 sampai bulan Januari 2008 pada sebagian saham LQ 45 dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

Tabel 2. Hasil analisis Run Test 
Saham Nilai Z Signifikansi Kesimpulan 

AALI -3,302 0,001 Tidak random 

ADHI -2,725 0,006 Tidak random 

ASII -2,893 0,004 Tidak random 

BBCA -2,310 0,021 Tidak random 

BBRI -2,893 0,004 Tidak random 

BDMN 0,248 0,003 Tidak random 

BLTA -1,632 0,103 random 

BMRI -1,632 0,003 Tidak random 

BNBR -0,561 0,575  random 

BNII -2,310 0,021 Tidak random 

BTEL -1,144 0,253 random 

BUMI -1,514 0,130 random 

Sumber: data yang dianalisis 
Berdasarkan hal di atas, sebagian besar saham (36 %) harga saham 

yang diamati  memiliki pola random walk. Hal ini berarti efisiensi bentuk 
lemah perdagangan saham terjadi pada saham ini. Sisanya sebesar 64 % 
saham yang diamati memiliki pola data yang tidak random dengan kata lain 
pasar modal pada perdagangan saham tersebut memiliki efisiensi bentuk 
lemah ditolak. 
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Hasil Analisis Dengan Menggunakan Autokorelasi 
          Analisis autokorelasi menunjukkan hasil sebagai berikut. 
Tabel 3. Hasil analisis autokorelasi pada lag 1  
Saham Std Deviasi Pada Lag 

1 

Signifikansi  Kesimpulan 

AALI 0,206 0,000 Tidak random 

ADHI 0,256 0,008 Tidak Random 

ASII 0,248 0,002 Tidak random 

BBCA 0,248 0,360 random 

BBRI 0,248 0,001 Tidak random 

BDMN 0,248 0,003 Tidak random 

BLTA 0,248 0,043 random 

BMRI 0,248 0,003 Tidak random 

BNBR 0,248 0,005  Tidak random 

BNII 0,248 0002 Tidak random 

BTEL 0,248 0,025 Tidak random 

BUMI 0,256 0,002 Tidak random 

Sumber: data yang dianalisis  
Autokorelasi pada lag 1 menunjukkan deretan angka harga saham 

time series dengan angka harga saham yang diturunkan satu periode. Pada 
tabel di atas terlihat bahwa 82 % harga saham yang diteliti tidak mengikuti 
pola random walk. Hal ini berarti sebagian efisiensi bentuk lemah 
perdagangan saham tersebut ditolak. Sebagian kecil saham (18%) mengikuti 
pola random walk.  

 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa lebih dari 60 % sebagian saham LQ 45 periode Januari 
2007 sampai dengan Januari 2008 tidak mengikuti pola random walk. Hal ini 
berarti bahwa efisiensi bentuk lemah pada perdagangan sebagian besar 
saham yang diteliti ditolak. 
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