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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Sejauh mana faktor-faktor eksternal dan 

internal mempengaruhi posisi bersaing PT. CAS, (2) Prioritas strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh 

manajemen PT. CAS dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pendekatan pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan tiga tahap model yaitu : Tahap Pertama, menganalisis PEST, Analisis 

Persaingan Industry Five Porters, dan Analisis Fungsional dengan menggunakan IFE-EFE Matrikx. 

Tahap kedua adalah analisis IE Matrik untuk mengetahui posisi perusahaan. Tahap ketiga, pemilihan 

prioritas strategi perusahaan dengan menggunakan analisis QSPM. Hasil pendekatan matriks I-E  

menghasilkan suatu posisi PT. CAS yang berada pada kuadran IV dengan koordinat (3,003 ;2,854). Posisi 

tersebut dikendalikan oleh strategi grow and build dengan strategi yang umum dilakukan adalah strategi 

penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. Dari ketiga strategi yang didekati secara 

kuantitatif menggunakan QSPM, menunjukkan skor tertinggi pada strategi penetrasi pasar sebagai strategi 

prioritas yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan.  

 

Kata Kunci : Garmen, Bisnis Strategi, IFE-EFE-IE Matrik,QSPM 

 

 
ABSTRACT 

 

The purposes of this study were (1) to identify and analyze external and internal factors 

influencing the company (2) to determine the priority strategy based on company environment. The study 

used three step method. First step was data input using PEST approach, industrial analysis using Five 

Porter’s model, and function anlysis showed in the IFE and the EFE Matrix. Second step was matching 

by using Internal-External (IE) Matrix. Third step was making decision using QSPM. The result of 

internal analysis was 3,003 whereas external analysis was 2,854. This result put PT. Citra Abadi Sejati in 

fourth quadrant (grow and build) in frame or Internal – External Matrix with approriate strategies are 

market penetration, market development and product development. From the three selected alternative 

strategies by using QSPM, market penetration has been choosen as the top priority to be implemented as 

appropriate strategy.  

 

Key words : Garment, Business Strategy, IFE-EFE-IE Matrix,QSPM 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 (1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-

faktor lingkungan eksternal dan internal 

yang mempengaruhi operasional PT. CAS;  

(2) Menentukan prioritas strategi terpilih yang 

sesuai untuk diterapkan di PT. CAS 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

2.1. Pengertian Strategi 

Jauch dan Glueck (1998) mendefinisikan 

strategi sebagai rencana yang disatukan, 

menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan 

keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan program yang 

baik. Hal ini sejalan dengan definisi yang 

dinyatakan oleh Pearce dan Robinson (1991) 

bahwa strategi perusahaan berkaitan dengan 

keputusan ke arah mana bisnis perusahaan masuk 

dan keluar serta bagaimana seharusnya 

mengalokasikan sumber daya di antara bisnis-

bisnis yang berbeda yang dimasukinya di masa 

yang akan dating 

 

2.2. Manajemen Strategi 

Menurut David (2002), manajemen strategi 

adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan 

(formulating), penerapan (implementing) dan 

evaluasi (evaluating) terhadap keputusan-

keputusan strategi atas fungsi-fungsi yang 

memungkinkan sebuah organisasi mencapai 

tujuan masa datang. Pembuatan strategi meliputi 

pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, 

pengindentifikasian peluang dan ancaman dari 

luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan, 

pengembangan alernatif-alternatif strategi dan 

penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi. 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

APT. Citra Abadi Sejati (CAS) merupakan 

salah satu produsen garmen yang berorientasi 

ekspor ke negara tujuan seperti Amerika Serikat, 

Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Adapun 

produk garmen yang diekspor sesuai dengan 

spesifikasi dari perusahaan garmen (job order) 

dengan merk-merk terkenal seperti Nike, Liz 

Claiborne, Levi’s, Tablot, DKNY, Kellywood, 

Chaps/CK, A&F, Jones, Ann Taylor, H&M, 

Nygard, dan Marks & Spencer. Strategi PT. CAS 

saat ini dalam memasarkan produknya dengan 

memanfaatkan kuota ekspor yang diberikan oleh 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

kepada negara-negara tujuan ekspor kuota 

sehingga memiliki keterjaminan pasar tidak 

diambil oleh pesaing lain perusahaan, bahkan 

memungkinkan adanya peningkatan tiap 

tahunnya. Sistem kuota negara kuota terikat 

dengan “Multifibre Arrangement” (MFA) yang 

ditujukan ke negara-negara maju, kecuali Jepang, 

yang harus tunduk pada ketentuan WTO. 

Perubahan sistem perdagangan garmen dari 

kuota ke non kuota dan berlakunya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN pada Tahun 2016, menuntut 

untuk dirumuskannya strategi yang tepat bagi 

perusahaan dengan mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi posisi bersaing PT. 

CAS dalam rangka diperolehnya beberapa 

alternatif strategi perusahaan untuk diterapkan 

sesuai dengan visi, misi dan filosofi perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah :  

(1) Sejauh mana faktor-faktor eksternal dan 

internal mempengaruhi posisi bersaing PT. 

CAS;  

(2) Prioritas strategi apa yang sebaiknya 

diterapkan oleh manajemen PT. CAS dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. 

2 
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Selanjutnya Hax dan Majluf (1996) 

menyebutkan bahwa manajemen strategi lebih 

memfokuskan sebuah bisnis pada aspek-aspek 

pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan 

dan produksi. Manfaat yang dapat diperoleh 

organisasi dalam menerapkan manajemen 

strategi adalah : 

 Memberikan arah jangka panjang yang akan 

dituju di masa datang 

 Membuat organisasi menjadi lebih efektif 

dalam melaksanakan bisnisnya 

 Membantu organisasi beradaptasi pada 

perubahan yang terjadi 

 Mengindentifikasi keunggulan komperatif 

suatu organisasi dalam lingkungan yang 

semakin beresiko 

 Mempertinggi kemampuan perusahaan 

untuk mencegah munculnya masalah di 

masa dating 

 

2.2.1. Proses Manajemen Strategi  

Manajemen strategi merupakan proses 

yang terdiri dari rangkaian tahap-tahap yang 

digunakan oleh perencana strategi dalam 

menentukan sasaran-sasaran, kebijakan dan 

kegiatan pengambilan keputusan perusahaan 

(Wheelen dan Hunger, 2000). Tahapan  tersebut 

disusun dalam suatu model seperti  yang terlihat 

pada Gambar 1.  

 
   Perumusan Strategi 

  

  Misi 
  

  
Tujuan  

  
  

  Strategi 
  

  
  

  
Kebijakan 

  

  
  
  

  

Pengamatanl 
  

Lingkungan 
  

Exsernal 
  

Lingkungan 
  

Sosial   
  

  
Lingkungan 

  
Tugas   

  

Internal 
  

Strukture   
  

Budaya 
  

  
  Sumber Daya 

  
  
    

Strategy 
  

Implementation 
  

Program 
  

  
    

  

Anggaran 
  

  
  Prosedur 

 
  
  
  

Kinerja 
  

  
  

  
  
  

  

Evaluation 
  

and Control   

  

Sumber : Wheelen dan Hunger, 2000 

Gambar 1. Model Dasar Manajemen Strategik 

2.2  Kerangka Konseptual Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk 

memformulasikan suatu strategi yang tepat bagi 

PT. Citra Abadi Sejati dengan memanfaatkan 

peluang dan kesempatan yang ada dalam upaya 

pengembangan usaha.  Strategi yang diterapkan 

harus selalu mengacu kepada visi, misi dan 

tujuan  jangka panjang perusahaan. 

 

 

Tahapan pertama penelitian ini diawali 

dengan mengevaluasi visi, misi dan filosofi 

perusahaan yang akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan bisnis perusahaan yang dilanjutkan 

dengan analisis lingkungan eksternal 

menggunakan analisis PEST dan analisis industri 

serta analisis internal yang menggunakan analisis 

fungsional.  Analisis lingkungan tersebut 

disajikan berupa deskripsi secara umum 

fenomena yang ada berkaitan dengan perusahaan.  

Hasil analisis eksternal makro dan internal 

selanjutnya dikemas dalam suatu matriks yang 

dinamakan matriks EFE dan IFE.  Faktor-faktor 

yang disajikan dalam matriks EFE merupakan 

intisari dan deskripsi umum lingkungan eksternal 

makro, sedangkan faktor-faktor yang disajikan 

dalam matriks IFE adalah merupakan intisari 

faktor strategis internal yang dideskripsikan 

secara umum berdasarkan pendekatan fungsional.  

Analisis lingkungan industri disajikan secara 

terpisah dari matriks EFE yaitu dalam Matriks 

Analisis Industri yang modelnya sudah dibakukan 

oleh Porter.  Secara ringkas dapat disebutkan 

bahwa faktor-faktor yang disajikan baik dalam 

matriks EFE, matriks IFE maupun matriks 

Analisis Industri adalah merupakan faktor-faktor 

kunci strategis yang erat kaitannya dengan 

keberhasilan usaha garmen.  Tahapan di atas 

disebut tahapan input. 

Tahap selanjutnya adalah tahapan 

pemaduan yaitu tahapan pengembangan alternatif 

strategi melalu matching antara faktor-faktor 

eksternal (ancaman dan peluang) serta faktor-

faktor internal (kekuatan dan kelemahan).  Untuk 

menjamin hal tersebut dapat dilakukan, maka 

digunakan alat analisis berupa matriks I-E. 

Setelah berhasil mengembangkan alternatif 

strategi, dilakukan evaluasi dan pemilihan 

prioritas strategi yang terbaik dan paling cocok 

dengan kondisi lingkungan.  Untuk itu dapat 

digunakan QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrik).  QSPM menggunakan masukan 

dari tahap input dan tahap pemaduan untuk 

memutuskan strategi mana yang terbaik.  Alur 

kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

3 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian deskriptif  melalui studi kasus untuk 

menjawab masalah yang dihadapi perusahaan 

dan strategi bisnis yang dilakukannya.  Penelitian 

ini menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder.  Instrumen untuk 

pengumpulan data primer diperoleh dari 

pengamatan langsung (observasi langsung), 

wawancara dan pengisian kuesioner.  Instrumen 

untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari 

studi pustaka. 

 

3.2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Data dikumpulkan dari sampel yang 

ditentukan secara sengaja (purposive sampling) 

yaitu terdiri dari responden internal sebagai 

manajemen perusahaan dan responden eksternal 

yaitu pakar dari pihak kompetitor, asosiasi dan 

praktisi. Responden yang dipilih merupakan 

orang-orang yang berkontribusi besar terhadap 

perumusan dan pelaksanaan strategi perusahaan. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

 

 Data primer diperoleh dengan melakukan 

pengamatan langsung di lapangan, wawancara 

dan pengisian kuesioner oleh responden terpilih.  

Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner 

semi terstruktur yang pengisianya dipandu oleh 

peneliti.  Penyebaran kuesioner dilakukan 

sebanyak tiga kali putaran, yaitu putaran pertama 

kuesioner identifikasi faktor strategis dan 

pembobotan terhadap kuesioner analisis 

lingkungan industri yang disebar kepada tujuh 

responden, putaran kedua kuesioner pembobotan 

dan pemeringkatan faktor strategis yang disebar 

kepada tujuh responden, serta putaran ketiga 

kuesioner penentuan strategi yang disebar kepada 

empat responden internal.  Data sekunder 

diperoleh dari laporan-laporan perusahaan, 

literatur yang dimiliki perusahaan dan 

perpustakaan, serta makalah dan tulisan yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas. 

 

3.4.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis kualitatif dengan 

pendekatan konsep-konsep manajemen strategis 

yang ada.  Beberapa alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini dipaparkan di bawah ini. 

 

3.4.1.  Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran secara 

mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan obyek penelitian.  Untuk membantu 

memaparkan hasil analisis ini maka informasi 

akan disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar, 

maupun matriks sesuai dengan hasil yang 

diperoleh. 

 

3.4.2 Analisis Tiga Tahap Formulasi Strategi 

 Tahapan analisis ini dilakukan dengan 

mengevaluasi keragaman umum perusahaan serta 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan 

eksternal perusahaan.  Hasil identifikasi tersebut 

selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa 

alternatif strategi.  Alternatif strategi ini dipilih 

dengan skala prioritas untuk kemudian dicari 

alternatif strategi yang terbaik. 

 

4 
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A. Tahap Input 

 

1. Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya dan Teknologi)  

Analisis mengenai pengaruh aspek politik, 

ekonomi, sosial-budaya dan teknologi ini akan 

menghasilkan sejumlah daftar peluang dan 

ancaman bagi perusahaan.   

2.  Analisis Industri dengan Model Lima 

Kekuatan Porter 

Lima kekuatan persaingan di dalam industri 

dapat diidentifikasikan dengan melakukan 

pengamatan pada lingkungan industri baik oleh 

pihak manajemen perusahaan maupun analisis 

strategi.   

3.  Analisis Fungsional 

Analisis fungsional dimaksudkan untuk 

memahami kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan.  Untuk memudahkan, 

analisis dilakukan pada setiap fungsi perusahaan, 

yaitu manajemen (umum), pemasaran, keuangan, 

produksi, penelitian dan pengembangan, dan 

sistem informasi.   

4. Matriks EFE dan IFE 

Matriks EFE dan Matrik IFE dapat 

digunakan untuk menganalisis faktor strategis 

eksternal dan internal.   

 

B. Tahap Pemaduan 

 

1.  Matriks IE 

Matriks ini berupa pemetaan skor total matriks 

EFE dan IFE yang telah dihasilkan pada tahap 

input. 

C. Tahap Keputusan 

 Setelah berhasil mengembangkan 

sejumlah alternatif strategi, perusahaan harus 

mampu mengevaluasi dan kemudian memilih 

strategi terbaik yang paling cocok dengan kondisi 

internal perusahaan serta situasi lingkungan 

eksternal.  Untuk itu dapat digunakan QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrix). 

VI. HASIL PENELITIAN DAN  

      PEMBAHASAN  

 

 Strategi  merupakan unsur penting  dalam  

suatu organisasi  dalam upaya   pencapaian  

tujuan yang ingin dicapai. Strategi  disusun  

berdasarkan  perpaduan   aspek lingkungan  

perusahaan, baik lingkungan internal  maupun  

eksternal.     Hasil  analisis  penelitian  ini  

menggambarkan  kondisi lingkungan  internal dan 

eksternal PT.  Citra Abadi  Sejati  yang 

mempengaruhi  jalannya  operasional perusahaan,  

dan sekaligus juga  mempengaruhi bentuk  

strategi  yang sesuai  dengan kondisi  lingkungan  

tersebut.  Lingkungan  internal  yang  dianalisis 

dalam penelitian  ini  meliputi lingkungan 

manajemen fungsional  perusahaan, sedangkan 

lingkungan eksternalnya  meliputi lingkungan  

eksternal  makro dan mikro (industri).  Hal utama 

lainnya, di samping faktor lingkungan, strategi 

yang diformulaskan juga harus sejalan dengan 

visi dan misi perusahaan.   Hasil analisis tersebut 

secara rinci diuraikan  dalam penjelasan di bawah 

ini. 

4.1 Analisis  Lingkungan  Eksternal  

Perusahaan 

 Lingkungan   eksternal  merupakan 

lingkungan yang berada  di  luar perusahaan baik 

yang secara  langsung  maupun  tidak langsung 

mempengaruhi     kinerja perusahaan.    

Lingkungan eksternal dalam  hal   ini   dibagi  

menjadi  dua kelompok, yaitu lingkungan 

eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro  

(industri) yang kemudian dijabarkan dalam 

faktor-faktor yang merupakan peluang dan 

ancaman bagi perusahaan dalam hal ini PT.Citra 

Abadi Sejati. 

 

4.1.1. Lingkungan Eksternal  Makro 

Analisis  lingkungan   eksternal   adalah   

analisis  terhadap  faktor-faktor  di luar 

perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi  

kelancaran aktivitas  bisnis   suatu   perusahaan.   

Dengan mengetahui  faktor-faktor  eksternal  

tersebut   maka    perusahaan dapat menentukan 

strategi  yang sesuai  dan  tepat dalam  

menghadapi  berbagai  perubahan   yang terjadi. 
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.  Lingkup   lingkungan  eksternal  makro  

yang  mempengaruhi bisnis  perusahaan  dalam 

penelitian ini dibatasi pada aspek  politik dengan 

paramaternya yaitu kebijakan pemerintah, politik 

dan hukum, Adapun aspek ekonomi diukur 

dengan paramater yaitu perkembangan ekonomi 

dunia, perkembangan ekonomi di Indonesia, nilai 

tukar, tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah 

tentang perbankan,fluktuasi nilai tukar, 

pertumbuhan ekonomi pasar dalam dan luar 

negeri, kebijakan fiskal dan moneter, situasi 

politik dalam dan luar negeri. Selain itu aspek 

sosial budaya dengan parameter jumlah 

penduduk, tawaran pameran, isu-isu lingkungan 

serta aspek teknologi  dengan parameter 

kecanggihan teknologi.   

   

4.2.1. Lingkungan Eksternal  Mikro 

 Analisis  lingkungan industri   merupakan 

analisis  terhadap  kondisi   persaingan  bisnis   

dimana  perusahaan berkecimpung.   Analisis 

lingkungan industri bertujuan  mengidentifikasi 

dan  menilai  faktor-faktor  yang  

mempengaruuhi  kondisi  persaingan  tersebut.   

Pengertian  industri  dalam   hal  ini  mengacu 

pada  konsep  Porter   (1997)  yaitu didefinisikan  

sebagai  sekelompok perusahaan yang 

menghasilkan barang  atau  jasa  yang dapat 

saling  mensubstitusi. 

 Struktur industri  yang dibahas meliputi 

lingkungan  industri dimana  perusahaan  berada  

yaitu   industri  garmen.   Analisis  industri  yang   

dilakukan didasarkan pada  konsep Competitive  

Strategy  Porter   (1997)  yang  menganalisis  

persaingan bisnis  berdasarkan  lima variabel 

utama yang  disebut   Lima  Kekuatan  Bersaing.   

Kelima  kekuatan bersaing tersebut  antara lain  

adalah pendatang baru potensial dengan 

parameter skala ekonomi, diferensiasi produk, 

kebutuhan modal,biaya pengalihan, akses ke 

saluran distribusi, akses ke saluran pemasok, 

kebijakan pemerintah). Adapun kekuatan  

tawar-menawar  pemasok (jumlah pemasok, 

tingkat diferensiasi, produk yang dipasok, peran 

produk yang dipasok bagi pelanggan industri, 

tingkat kepentingan pelanggan industri bagi 

pemasok, ancaman adanya produk subtitusi, 

ancaman integrasi ke depan oleh pemasok) 

kekuatan tawar-menawar pembeli (jumlah 

pembeli, ciri produk, 

 

 

nilai produk dalam struktur biaya pembeli, 

keuntungan yang diperoleh pembeli, tingkat 

kepentingan kualitas produk bagi pembeli, 

informasi yang diperoleh pembeli, tingkat 

kepentingan kualitas produk bagi pembeli, 

kemungkinan integrasi ke belakang oleh pembeli) 

, produk pengganti (produk yang berfungsi 

sama, tingkat perkembangan teknologi, tingkat 

harga produk subtitusi/pabrik lain, tingkat biaya 

peralihan)  dan  pesaing (jumlah pesaing, tingkat 

pertumbuhan industri, biaya tetap, peningkatan 

kapasitas, karakteristik pesaing, hambatan keluar 

industri, karakteristik produk).   Kelima  kekuatan  

tersebut  secara bersama-sama  akan menentukan  

intensitas  persaingan  dan  potensi 

kemampulabaan perusahaan. 

 

4.2. Analisis Lingkungan  Internal   

      Perusahaan 

Pendekatan yang dilakukan  dalam 

menganalisis  lingkungan  internal perusahaan 

untuk  penelitian ini adalah  pendekatan 

fungsional.  Lingkungan  fungsional  yang  

dianalisis  dikategorikan  ke  dalam  operasional 

kerja  organisasi  yang  ditemukan di  PT.  Citra  

Abadi  Sejati,  antara  lain  adalah manajemen  

umum (lokasi perusahaan yang strategis dan 

kelayakan tempat produksi,citra peusahaan),  

produksi  dan  operasi (kualitas produk yang 

baik dan stabil,kemudahan mendapatkan bahan 

baku,harga produk bersaing, tuanya umur mesin 

produksi, kurangnya jumlah pengawas produksi, 

biaya produksi yang kurang efisien, ) pemasaran  

dan  distribusi (jaringan pemasaran dan 

distribusi),  penelitian dan   pengembangan 

(produk inovatif dans esuai kebutuhan), 

sumberdaya manusia (kompensasi dan 

kesejahteraan,  kualitas sdm) sistem informasi  

manajemen  (jenis dan tingkat kecanggihan 

teknologi, ) dan  keuangan (ketersediaan modal 

dan kuatnya posisi keuangan perusahaan). 
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4.3. Tahap Penyesuaian (Matching Stage) 

Tahap selanjutnya dalam formulasi 

strategi adalah tahap penyesuaian faktor-faktor 

yang teridentifikasi dengan alat bantu Matriks IE 

(Internal Eksternal)  Tahap penyesuaian pada 

formulasi strategi bisnis di PT. CAS untuk 

mengetahui letak posisi kuadran perusahaan 

digunakan Matriks IE yang merupakan paduan 

dari analisis IFE dan analisis EFE. 

4..3.1. Matriks Internal Eksternal (IE Matrix)  

Tahap kedua dalam formulasi strategi 

adalah tahap pencocokan, yang salah satunya 

dengan menggunakan Matriks IE yang 

menggambarkan posisi perusahaan terhadap 

faktor internal dan eksternal. Matriks IE terdiri 

dari dua dimensi, yaitu total skor matriks IFE 

pada sumbu X dan total skor matriks EFE pada 

sumbu Y. Matrik IE tersebut terbagi menjadi tiga 

bagian utama yang memiliki dampak strategi 

yang berbeda.  

Matriks IFE digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor internal perusahaan berkaitan 

dengan kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan 

hasil analisis faktor strategis internal dalam 

Matriks IFE PT. CAS, diperoleh skor 3,003 yang 

menunjukkkan posisi perusahaan berada pada 

kategori kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa 

posisi internal perusahaan yang kuat sehingga 

perusahaan memiliki cukup kemampuan untuk 

memanfaatkan kekuatan dan meminimalisasi 

kelemahan. Hasil analisis matriks IFE dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel  2. Rekapitulasi Matriks IFE 

No Faktor Strategis 

Internal 

Bobot Nilai Skor 

Kekuatan     

1. 

Kualitas produk 

yang baik dan 

stabil (kepuasan 

pelanggan) 

0,103 4 0,411 

2 

Kemudahan 

mendapatkan 

bahan baku 

0,104 3 0,311 

3. 
Harga produk yang 

bersaing 
0,032 4 0,129 

4. 
Jaringan pemasaran 

dan distribusi 
0,064 3 0,191 

5. 

Ketersediaan 

modal (posisi 

keuangan 

perusahaan yang 

kuat) 

0,093 3 0,28 

6. 

Jenis dan tingkat 

kecanggihan 

teknologi 

0,079 4 0,317 

7. 

Lokasi perusahaan 

yang strategis dan 

kelayakan tempat 

produksi 

0,091 4 0,364 

8. 

Fasilitas, upah, 

reward dan 

kesejahteraan 

karyawan 

0,05 3 0,151 

9. Produk inovatif 

dan sesuai 

kebutuhan 0,041 4 0,163 

Total Kekuatan 0,657  2,317 

Kelemahan     

1. Mesin Produksi 

Tidak Optimal 0,095 2 0,19 

2. Kualitas SDM 

yang masih rendah 0,097 2 0,195 

3. Kurang baiknya 

citra perusahaan 0,054 2 0,108 

4. Kurangnya jumlah 

pengawas poduksi 0,045 2 0,089 

5. Biaya produksi 

yang kurang efisien 0,052 2 0,104 

Total Kelemahan 0,343  0,686 

Total  1,000  3,003 
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Matriks EFE digunakan untuk 

mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan 

yang dikategorikan dalam faktor peluang dan 

ancaman bagi perusahaan.  Hasil analisis faktor 

strategis eksternal dalam matriks EFE 

menghasilkan skor 2,854 yang menunjukkan 

posisi perusahaan berada di kategori sedang.  Hal 

ini mengindikasikan bahwa PT. CAS berada di 

atas rata-rata dalam memanfaatkan peluang yang 

ada dan mengatasi ancaman yang terjadi. Adapun 

Matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Matriks EFE 

No. Faktor Strategis 

Eksternal 

Bobot Nilai Skor 

Peluang     

1. Peralihan dari pasar 

kuota ke non kuota  0,106 3 0,317 

2. Kebijakan 

pemerintah dalam 

perdagangan 

internasional 0,086 4 0,342 

3. Kebijakan UU 

Perbankan 0,059 3 0,177 

4. Jumlah Penduduk 0,068 4 0,273 

5. Tawaran Pameran 0,045 3 0,134 

6. Kecanggihan 

teknologi 0,048 3 0,145 

Total Peluang 0,412  1,388 

Ancaman     

1. Produk substitusi 0,087 2 0,175 

2. Kekuatan tawar 

menawar pemasok 0,063 3 0,188 

3. Fluktuasi nilai 

tukar 0,058 3 0,175 

4. Pertumbuhan 

ekonomi pasar 

dalam dan luar 

negeri 0,083 3 0,248 

5. Kebijakan 

pemerintah (UU 

Perburuhan) 0,086 3 0,257 

6. Kebijakan riil, 

fiskal dan moneter 0,053 2 0,106 

7. Situasi politik 

dalam dan luar 

negeri 0,096 2 0,191 

8. Isu-isu lingkungan 0,064 2 0,127 

Total Ancaman 0,588  1,467 

Total 1,000  2,854 

 

 

Penggabungan matriks IFE dan matriks 

EFE menghasilkan matriks IE.  Posisi PT. CAS 

pada matriks IE berada pada kuadran IV (3,003 ; 

2,854) yang dikelola dengan strategi grow and 

build  (tumbuh dan  bina). Adapun strategi yang 

banyak dilakukan pada kuadran ini terbagi  

menjadi  strategi intensif yaitu penetrasi  pasar, 

pengembangan pasar dan pengembangan  produk  

atau strategi  integratif yaitu integrasi ke 

belakang, integrasi  ke depan dan  integrasi  

horisontal (David, 2002).  Matriks IE PT. CAS 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
 

Gambar 4.  Matriks Internal-Eksternal PT. CAS 

4.4. Hasil Alternatif Strategi  

Berdasarkan matriks IE diperoleh beberapa 

alternatif strategi yang dapat diimplementasikan 

oleh PT. CAS. Adapun beberapa alternatif 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1.  Strategi Pengembangan Produk  

Strategi pengembangan produk adalah 

strategi yang mencari peningkatan penjualan 

dengan memperbaiki atau memodifikasi produk 

atau jasa yang sudah ada. Strategi pengembangan 

produk diantaranya mengeluarkan produk baru 

serta meningkatkan layanan atas produk tersebut. 
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Strategi pengembangan produk merupakan 

strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan 

yang telah lama memasarkan produknya ke 

pasar. Setelah sekian lama ternyata produk 

tersebut mengalami kejenuhan. Kemudian 

perusahaan memodifikasi produk dengan 

mengeluarkan produk yang merupakan variasi 

produk sebelumnya, namun dengan menawarkan 

kelebihan, atau perusahaan mengembangkan 

produk yang masih benar-benar baru tetapi masih 

dalam lingkup kompetensinya. Hal tersebut 

diperlukan untuk mempertahankan dan 

memperluas konsumen. Strategi pengembangan 

produk ini didukung oleh kualitas produk yang 

tinggi dan tingkat teknologi yang dimiliki 

perusahaan. 

Hal yang penting untuk dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka menjalankan strategi 

pengembangan produk adalah pengembangan 

sumber daya manusia dalam rangka 

mengembangkan keterampilan tenaga kerja 

untuk meningkatkan daya saing produk yang 

dihasilkan perusahaan. Pengembangan 

sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan 

pelatihan tambahan yang bersifat informal tetapi 

menunjang produktivitas produksi yang 

dihasilkan.  

 

2. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi penetrasi pasar menurut David 2000 

adalah berusaha meningkatkan pangsa pasar 

produk untuk produk atau jasa yang telah ada di 

pasar melalui usaha pemasaran yang lebih 

gencar.  Saat ini PT. CAS memiliki pemesan dari 

berbagai client atau buyer yang tersebar di 

berbagai negara.  Apabila perusahaan berusaha 

untuk menerapkan strategi penetrasi pasar, maka 

perusahaan dapat meningkatkan penetrasi pasar 

kepada daerah yang ada selama ini.   

Perusahaan harus menjajaki adanya 

kemungkinan peningkatan volume 

pemesanannyan pada client-client tersebut 

dengan melobi pemesan untuk meningkatkan 

volume pemesanannya dan juga mencoba untuk 

menjajaki client atau buyer lainnya. Dengan hal 

ini maka perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan ganda yaitu meningkatnya jumlah 

volume pemesanan dan juga makin dikenal luas 

produk PT. CAS. 

Hal yang bisa dijalankan bagi perusahaan 

untuk mendukung kegiatan penetrasi pasar adalah 

perusahaan dapat menerapkan selective buyer 

yaitu pengajuan sarat minimal order terhadap 

buyer. Dalam rangka perdagangan bebas dalam 

industri Tekstil dan Produk Tekstil pada tahun 

2005, PT. CAS dapat menerapkan minimal order 

sejumlah 3000 pcs untuk sekali order bagi buyer 

yang akan memproduksi produknya. Dampak dari 

adanya selective buyer yang diterapkan pada 

pelanggan diharapkan dapat lebih meningkatkan 

keuntungan dari produk yang dihasilkan 

perusahaan dan meningkatkan efisiensi serta 

efektifitas waktu produksi sehingga bisa 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 

dengan meminimalisir waktu kerja tambahan 

(lembur).  Hal lain yang bisa dijalankan oleh 

perusahaan dalam rangka menjalankan strategi 

penetrasi pasar adalah peremajaan mesin-mesin 

produksi yang sudah dianggap tua dan 

menghambat terhadap kelangsungan proses 

produksi. Peremajaan mesin produksi bisa 

dilakukan secara bertahap oleh perusahaan 

dengan melihat tingkat urgensi mesin tersebut 

terhadap proses produski yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

 

3.  Strategi Pengembangan Pasar 

Strategi pengembangan pasar adalah 

strategi yang dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan atau mendapatkan permintaan (order) 

dengan cara memasuki wilyah geografis yang  

baru yang cukup potensial sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. Hal ini dapat digunakan 

sebagai peluang untuk mengembangkan pasar 

dengan konsekuensinya perusahaan harus 

menggunakan optimal sumber daya atau 

memperkecil kelemahan perusahaan dalam 

rangka memperoleh pelanggan tetap yang baru.  

Memasuki era perdagangan bebas untuk produk 

Tesktil dan Produk Tekstil termasuk garmen di 

dalamnya, pada tahun 2005 dapat dijadikan suatu 

peluang bagi perusahaan untuk memasuki 

wilayah ekspor perdagangan  ke negara-negara 

yang mulai membuka dari sistem kuota ke non 

kuota maupun mendapatkan order dari 

perusahaan lainnya dalam rangka memasok 

wilayah atau negara-negara tersebut yang pada 

sebelumnya terhambat karena faktor kuota. 
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Hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan 

ketika menjalankan strategi pengembangan pasar 

dengan menerapkan indirect labour/outsourcing 

untuk pengerjaan proses produksi sebagai 

antisipasi meningkatnya jumlah permintaan 

produksi garmen dari buyer untuk lokasi 

geografis baru sebagai dampak diberlakukannya 

sistem perdagangan dari kouta ke non kuota pada 

tahun mendatang.  Perusahaandapat melakukan 

order ulang kepada perusahaan-perusahaan 

garmen lainnya dnegan tingkat pengawasan yang 

ketat dari perusahaan dengan cara menempatkan 

orang perusahaan (supervisor) di sub-kon tempat 

produksi dilakukan. Dengan adanya strategi 

indirect labour/outsourcing, maka perusahaan 

dapat melakukan efisiensi dalam hal keuangan 

disebabkan perusahaan dapat memberikan 

tingkat harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan tingkat harga di perusahaansehingga 

akanmeningkakan perolehan keuntungan yang 

didapat oleh perusahaan.  

 

4.5.  Prioritas Alternatif Strategi  

Alternatif strategi yang diperoleh dapat 

diimplementasikan oleh perusahaan. Mengingat 

sumber daya perusahaan yang terbatas sehingga 

tidak semua alternatif strategi tersebut 

diimplementasikan, melainkan harus diurutkan 

berdasarkan prioritas. Pengurutan prioritas 

strategi yang mungkin akan diimplementasikan 

dianalisis dengan menggunakan QSPM, 

berdasarkan nilai total daya tarik (total 

attractivness score). Prioritas strategi yang 

direkomendasikan tidak memaksa perusahaan 

untuk melaksanakan strategi secara tunggal dan 

kaku. Perusahaan dalam waktu yang bersamaan 

juga dapat melakukan strategi lainnya untuk 

mendukung pelaksanaan strategi prioritas. 

Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan Matriks QSP dengan pihak 

manajemen PT. CAS diperoleh bahwa strategi 

yang diprioritaskan adalah strategi penetrasi 

pasar.  Prioritas strategi tersebut dipilih 

berdasarkan tingkat kesesuaian dengan faktor-

faktor strategis yang diperoleh dari tahap 

sebelumnya.  Hasil rekapitulasi Matriks QSP 

dapat dilihat pada Tabel 36. 

Strategi prioritas selanjutnya yang dapat 

dilakukan PT. CAS secara berurutan adalah 

sebagai berikut yaitu strategi pengembangan 

produk dan strategi pengembangan pasar. 

Strategi penetrasi pasar yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah dengan mengoptimalkan 

pasar pada negara-negara yang akan lepas dari 

aturan kuota ke  non kuota.  Adanya persamaan 

prioritas strategi yang dihasilkan dari hasil 

penelitian yaitu penetrasi pasar dan 

pengembangan produk mengindikasikan bahwa 

strategi penetrasi pasar merupakan strategi 

prioritas yang dipilih oleh ketertarikan perusahaan 

dapat dilaksanakan oleh perusahaan secara 

bersama-sama untuk meningkatkan pangsa pasar 

produk garmen yang dihasilkan oleh PT. CAS 

dengan merangkul pihak buyer baru dengan 

mempertahankan kualitas produksi garmen yang 

dihasilkan oleh perusahaan pada saat ini.  

Strategi pengembangan produk 

merupakan alternatif strategi prioritas kedua 

berdasarkan hasil matriks QSPM.  Pelaksanaan 

strategi pengembangan produk saat ini oleh 

perusahaan belum dijalankan berkaitan dengan 

aturan-aturan baku dari pihak buyer sebagai 

pemesan, akan tetapi dengan liberalisasi 

perdagangan garmen mulai tahun 2005 ditunjang 

dengan teknologi inovasi garmen yang terus 

berkembang dan julukan garment fashion bagi 

perusahaan, maka perusahaan dapat 

melaksanakan strategi pengembangan produk 

dengan kemampuan membuat produk yang 

dihasilkan perusahaan lebih bervariasi dari 

sebelumnya untuk mengantisipasi permintaan 

pelanggan dan permintaan pasar. 

Strategi pengembangan pasar adalah 

strategi perusahaan yang dimaksudkan untuk 

memperkenalkan produk yang ada sekarang ke 

daerah-daerah baru yang secara geografis belum 

digarap oleh perusahaan. Strategi ini dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan 

perusahaan dalam hal distribusi yang baik, 

kapasitas produksi yang baik dan stabil serta 

kelebihan kapasitas produksi. 

Rekapitulasi hasil matriks QSPM terhadap 

beberapa alternatif strategi yang dihasilkan bagi 

perusahaan tertera pada Tabel 4 dengan 

keterangan strategi sebagai berikut : 
Strategi A = Strategi Pengembangan Produk 

Strategi B =  Strategi Penetrasi Pasar  

 Strategi C       = Strategi Pengembangan Pasar 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Matriks QSPM 

No Faktor Strategis Bobot 
Strategi A Strategi B Strategi C 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Internal         

a. Kualitas produk yang baik dan stabil 0,103 4 0,412 4 0,412 2 0,206 

b. 
Kemudahan mendapatkan bahan 

baku 
0,104 2 0,208 4 0,416 2 0,208 

c. Harga produk yang bersaing 0,032 1 0,032 4 0,128 4 0,128 

d. Jaringan pemasaran dan distribusi 0,064 1 0,064 4 0,256 3 0,192 

e. Ketersediaan modal 0,093 4 0,372 3 0,279 3 0,279 

f. 
Jenis dan tingkat kecanggihan 

teknologi 
0,079 4 0,316 2 0,158 4 0,316 

g. 
Lokasi dan kelayakan tempat 

produksi 
0,091 2 0,182 3 0,273 1 0,091 

h. 
Fasilitas, upah, reward dan 

kesejahteraan 
0,05 1 0,05 3 0,15 1 0,05 

i. 
Produk inovatif dan sesuai 

kebutuhan 
0,041 4 0,164 2 0,082 - - 

j. Penyelesaian kerja 0,095 1 0,095 1 0,095 1 0,095 

k. Kualitas SDM 0,097 1 0,097 2 0,194 2 0,194 

l. Citra dan budaya perusahaan 0,054 - - 1 0,054 0 0 

m. Pengawasan proses produksi 0,045 1 0,045 2 0,09 2 0,09 

n Biaya produksi 0,052 1 0,052 1 0,052 2 0,104 

Eksternal        

a. 
Peralihan dari pasar kuota ke non 

kuota 
0,106 3 0,318 4 0,424 2 0,212 

b. 
Kebijakan perdagangan 

internasional 
0,086 - - 3 0,258 - - 

c. Kebijakan Perbankan 0,059 - - 3 0,177 - - 

d. Jumlah Penduduk 0,068 4 0,272 1 0,068 - - 

e. Tawaran Pameran 0,045 3 0,135 4 0,18 - - 

f. Kecepatan transfer teknologi 0,048 4 0,192 3 0,144 1 0,048 

g. Produk substitusi 0,087 - - - - 3 0,261 

h. Kekuatan tawar menawar pemasok 0,063 2 0,126 1 0,063 3 0,189 

i. Fluktuasi nilai tukar 0,058 1 0,058 2 0,116 3 0,174 

j. Pertumbuhan ekonomi 0,083 1 0,083 1 0,083 3 0,249 

k. 
Kebijakan pemerintah (UU 

Perburuhan) 
0,086 - - - - 4 0,344 

l. Kebijakan fiskal dan moneter 0,053 - - - - 3 0,159 

m. Situasi politik dalam dan luar negeri 0,096 1 0,096 1 0,096 3 0,288 

n. Isu-isu lingkungan 0,064 2 0,128 1 0,064 4 0,256 

Total Nilai Daya Tarik  3,497 (III) 4,312  (I) 4,133 (II) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.2.  Kesimpulan 

Lingkungan yang mempengaruhi PT. 

CAS sebagai salah satu perusahaan garmen 

dengan sistem job order terdiri dari lingkungan 

eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan 

eksternal perusahaan terdiri dari lingkungan 

eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro.  

Analisis lingkungan eksternal makro perusahaan 

terdiri dari faktor politk, ekonomi, sosial budaya, 

dan teknologi sedangkan analisis lingkungan 

eksternal mikro (persaingan industri) PT. CAS 

dalam industri TPT termasuk garmen di 

dalamnya dikategorikan dalam kategori sedang 

dengan skor 2,956. Variabel dominan yang 

mempengaruhi persaingan industri TPT termasuk 

garmen adalah kekuatan tawar-menawar 

pembeli, adanya produk subtitusi, tingkat 

persaingan dalam industri, kekuatan tawar-

menawar pemasok dan ancaman pendatang baru. 

Hasil identifikasi terhadap lingkungan 

makro diperoleh faktor-faktor strategis eksternal 

yang terdiri dari peluang dan ancaman dengan 

skor 2,854 yang berarti bahwa perusahaan berada 

di atas rata-rata dalam usaha memanfaatkan 

peluang-peluang eksternal dan menghindari 

ancaman-ancaman yang mungkin timbul. 

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

PT. CAS yaitu adanya peralihan pasar 

perdagangan porduk TPT dari kuota ke non 

kuota, kebijakan pemerintah dalam perdagangan 

internasional, kebijakan pemerintah dalam hal 

perbankan, jumlah penduduk, tawaran pameran 

dan kecepatan transfer teknologi. Selain peluang, 

teridentifikasi juga faktor-faktor yang dianggap 

merupakan ancaman bagi perusahaan yaitu 

adanya produk substitusi, kekuatan tawar-

menawar pemasok, fluktuasi nilai tukar, belum 

stabilnya pertumbuhan perekonomian baik dalam 

dan luar negeri, kebijakan pemerintahan tentang 

ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah terhadap 

fiskal dan moneter, situasi politik dan keamanan 

dalam dan luar negeri yang belum stabil dan isu-

isu lingkungan yang dihembuskan oleh negara-

negara maju terhadap negara pengekspor. 

Adapun identifikasi lingkungan PT. CAS 

dianalisis dengan pendekatan fungsional yang 

menghasilkan faktor strategi internal yang 

digolongkan menjadi kekuatan dan kelemahan 

dengan skor 3,003 yang berarti bahwa perusahaan 

memiliki kekuatan di atas rata-rata untuk 

memanfaatkan kekuatan dan menyembunyikan 

atau mengurangi kelemahannya. Analisis 

lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan 

PT. CAS berupa kualitas produk yang baik dan 

stabil, kemudahan dalam mendapatkan bahan 

baku, harga produk yang bersaing, kuatnya 

jaringan pemsaran dan distribusi, ketersediaan 

kecukupan modal, jenis dan tingkat kecanggihan 

teknologi yang dimiliki, lokasi dan kelayakan 

tempat produksi, fasilitas, upah reward dan 

keSejatian bagi karyawan, dan produk yang 

inovatif. Sedangkan kelemahan yang 

teridentifikasi meliputi aspek penyelesaian kerja 

tiap bagian kurang sesuai jadwal, kualitas SDM 

yang masih lemah, citra dan budaya perusahaan 

yang kurang bagus, kurangnya pengawasan 

produksi, dan biaya produksi yang kurang efisien. 

Hasil pendekatan matriks I-E  

menghasilkan suatu posisi PT. CAS yang berada 

pada kuadran IV dengan koordinat (3,003 ;2,854). 

Posisi tersebut dikendalikan oleh strategi grow 

and build dengan strategi yang umum dilakukan 

adalah strategi penetrasi pasar, pengembangan 

pasar dan pengembangan produk.  Prioritas 

strategi yang didekati secara kuantitatif 

menggunakan QSPM dan secara kualitatif 

(brainstorming) menunjukkan skor tertinggi yaitu 

sebesar  4,312 pada strategi penetrasi pasar. 

Strategi penetrasi dan pengembangan pasar 

dengan dukungan strategi pengembangan produk 

bisa dilakukan sebagai langkah perusahaan dalam 

melebarkan pangsa usaha bisnisnya kepada 

negara-negara yang selama ini belum dimasuki 

pasarnya disebabkan karena terproteksi oleh 

sistem kuota maupun negara-negara lainnya yang 

mempunyai pasar yang potensial. 

 

5.1. Saran 

 Implementasi strategi yang diprioritaskan 

hendaknya dapat dilakukan  secara komprehensif 

dengan keadaan lingkungan, karena strategi 

tersebut memiliki interval waktu kesesuaian 

dengan lingkungan.  
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Implementasi tersebut dapat berkembang jika 

perusahaan mau dan mampu belajar dari umpan 

balik lingkungan sehingga perusahaan dapat 

melakukan pembelajaran untuk mengembangkan 

alternatif strategi yang lebih sesuai.  Selain itu, 

diperlukan pembentukan tim kerja (cross 

functional team) yang terdiri dari berbagai bagian 

guna mempertimbangkan teknis pelaksanaan 

strategi prioritas secara integratif. 
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Abstrak 

 

Jurnal ini membahas pengaruh modal intelektual baik secara parsial maupun gabungan 

terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 dengan jumlah 70 perusahaan. Variabel independen 

adalah modal intelektual, human capital, structural capital dan relational capital. Variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa human capital dan struktural 

capital secara parsial berpengaruh  terhadap nilai perusahaan, namun relational capital secara 

parsial tidak berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. Secara umum, modal intelektual 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: Modal intelektual, human capital, stuctural capital, relational capital, nilai 

perusahaan 

 

Abstract 

 

This journal aimed to determine the effect of  intellectual capital on firm value. The 

sample are 70 companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2013. The 

independent variable are intellectual capital,  human capital , structural capital , and relational. 

The dependent variable is firm value. The result, human capital and structural capital influence 

to firm value, but not structural capital. In general, intellectual capital influence to firm value. 

Keywords: 

Intellectual capital, human capital, structural capital, relational capital 
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I. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masih banyak perusahaan yang terlalu 

mengandalkan aset berwujudnya dan hanya 

berfokus pada penggunaan aset berwujud 

tersebut saja (Ulum et al, 2008). Perusahaan-

perusahaan tersebut tidak dapat atau masih belum 

dapat menunjukkan adanya nilai lebih lain yang 

sebenarnya juga mereka miliki disamping aset 

berwujud . Nilai lebih  tersebut  bahkan bisa 

memberi manfaat yang lebih dari sekedar 

keberadaan aset berwujud,  salah satunya adalah 

aset tidak berwujud berupa nilai yang berasal 

dari ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat 

digunakan dalam proses berproduksi sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas dan dapat 

meningkatkan tingkat persaingan bagi 

perusahaan (Petty dan Guthrie, 2000) 

Seiring perubahan zaman dan semakin 

berkembangnya ekonomi yang memiliki 

karakteristik ekonom berbasis ilmu pengetahuan 

(knowledge based business),  keberadaan aset 

berwujud bisa menjadi kurang penting atau 

bahkan menjadi tidak penting bila dibandingkan 

kepemilikan aset tidak berwujud. Apabila 

perusahaan mengalami  berkurangnya  atau 

bahkan hilangnya aset tetap  berwujud, maka hal 

tersebut  tidak akan menyebabkan hilangnya 

penghargaan pasar terhadap perusahaan (Rupert, 

1998 dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003).  

Hadirnya knowledge based business juga 

salah satu pemicu bermunculannya knowledge 

based company.  Knowledge based company 

dapat diartikan sebagai  perusahaan yang berisi 

sekumpulan orang-orang yang memiliki berbagai 

ilmu pengetahuan, tingkat keahlian, dan 

keterampilan, serta didukung oleh teknologi yang 

memadai (Belkaoui, 2003). Ciri lainnya dari jenis 

perusahaan ini adalah lebih mengutamakan dam 

mengandalkan pengetahuan sebagai  daya 

saingnya, yang salah satunya adalah 

meningkatkan modal intelektual yang dimiliki.  

Di Indonesia sendiri, terkait modal intelektual 

telah dinyatakan dalam  Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (revisi 2010) 

tentang aset tak berwujud, yang diadopsi dari 

International Accounting Standard (IAS) 38 

tentang intangible assets. 

 

Di dalam pernyataan standar tersebut, modal 

intelektual  tidak dijelaskan  secara lebih 

terperinci  namun komponen-komponen modal 

intekektual,  seperti misalnya goodwill, telah 

dijelaskan  bagaimana perhitungan  akuntansinya 

Menurut Pulic (1998) komponen modal 

intelektual ada tiga, yaitu: (a) Human capital, atau 

modal yang berupa human/manusia,  adalah 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan 

perusahaan dan dapat dikontribusikan ke 

perusahaan untuk menambah nilai  (b) Structural 

Capital atau organizational capital atau modal 

struktural atau modal oganisasional  adalah hal-

hal yang dimiliki perusahaan yang digunakan 

oleh modal manusia sehingga dapat memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan. Contonya adalah 

sistem teknologi informasi,  sistem distribusi, 

sistem produksi dan sebagainya. (c) Customer 

Capital atau relational capital atau modal 

pelanggan atau modal relasi adalah kemampuan 

perusahaan untuk menjalin hubungan baik  

dengan pihak ketiga yang merupakan pihak 

eksternal seperti pelanggan, pemasok  dan lainnya  

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Menurut Ulum et al (2008), Sampai saat 

sekarang ini nilai modal intelektual masih banyak 

yang tidak terlihat dalam laporan keuangan 

perusahaan, sehingga Ulum dkk memberi 

alternatif untuk mengungkapkan modal 

intelektual tersebut pada laporan tahunan 

perusahaan. Namun pengungkapan modal 

intelektual dalam laporan tahunan masih terbatas 

pada pengungkapan bersifat sukarela, bukan 

kewajiban, sehingga tidak semua perusahaan mau 

mengungkapkan modal intelektual yang 

dimilikinya 

Berkembangnya penelitian-penelitian  

mengenai pengukuran modal intelektual, 

diharapkan agar kedepannya perusahaan  dapat 

mengungkapkan informasi ini di laporan 

keuangan atau laporan tahunannya.  Apabila 

Perusahaan yang sebagian besar asetnya 

merupakan modal intelektual dan  tidak 

mengungkapkan hal tersebut, maka akan 

menyesatkan para pengambil keputusan dan dapat 

mempengaruhi kebijakan yang diambil 

perusahaan  (Stewart, 1997 dalam Sujarwono 

2003). 
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Beberapa perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu: 

1.  Belkaoui (2003)  dan Firrer dan William 

(2003), meneliti hubungan antara  

     modal    intelektual dengan kinerja keuangan. 

Hasilnya adalah modal intelektual  

     berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

2. Astuti dan Sabeni (2005), Ulum et al  (2008) 

da Sianipar (2009)  yang meneliti 

    hubungan modal intelektual dengan kinerja 

keuangan perusahaan, berkesimpuan 

    bahwa modal intelektual berpengaruh positif 

pada kinerja keuangan perusahaan 

3. Kuryanto (2008) dan Yuniasih et al (2010) 

meneliti hubungan modal intelektual 

    dengan kinerja keuangan perusahaan, hasilnya 

modal intelektual berpengaruh  

    negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaanberpengaruh positif terhadap\ 

    kapitalisasi pasar 

4. Boedi (2008) meneliti pengaruh modal 

intelektual dengan kapitalisasi pasar,  

    Hasilnya modal intelektual berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

5. Cahyadi (2012) meneliti pengaruh modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan,  

    Namun tidak meneliti secara parsial komponen 

dari modal intelektual. Hasilnya,  

    Modal intelektual berpengaruh posotif 

terhadap nilai perusahaan 

6. Boujelbene (2013), meneliti pengaruh modal 

intelektual terhadap biaya modal. 

   Hasilnya modal intelektual berpengaruh negatif 

terhdap biaya modal 

7. Randa (2012) meneliti pengaruh modal 

intelektual terhdapa nilai perusahaan, 

    Namun menggunakan metode tobins-q dalam 

mengukur nilai perusahaan.  

    Hasilnya modal intelektual berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

8. Berzkalne  dan Elvira (2013) meneliti 

pengaruh modal intelektual terhadap nilai  

    perusahaan. Peneliti juga  menggunakan 

metode tobinsq dalam mengukur nilai  

    perusahaan.Hasilnya modal intelektual 

berpengaruh positif terhadap nilai 

    perusahaan. 

 

Penulis melakukan penelitian terhadap 

hubungan antara modal intelektual dengan nilai 

perusahaan dengan meneliti secara parsial 

komponen dari modal intelektual, selain itu 

menggunakan rasio PBV untuk mengukur nilai 

perusahaan. Hal ini yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian-penelitian tentang modal 

intelektual sebelumnya. 

 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

beberapa  permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh human capital terhadap 

nilai perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh structural capital 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh relational capital 

terhadap nilai perusahaan? 

4. Bagaimana pengaruh  modal intelektual 

terhadap nilai perusahaan? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN  

    PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Teori stakeholder 

Salah satu teori teori yang mendasari 

penelitian ini adalah teori stake holder 

(stakeholder theory) . Teori stake holder adalah 

teori yang  lebih mengutamakan posisi para 

stakeholder yang dianggap powerfull, dibanding 

kan dengan shareholder.  Kelompok stakeholder 

inilah yang dianggap lebih dominan  bagi 

perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak 

mengungkapkan mengenai suatu informasi, 

termasuk keberadaan modal intelektual  di dalam 

laporan keuangan atau laporan tahunannya. Teori 

ini menyatakan bahwa manajemen perusahaan 

melakukan aktivitas-aktivitasnya  untuk 

kepentingan stakeholder dan melaporkannya 

kepada mereka (ulum et al ,2008).  
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Menurut Belkaoui (2003),  stakeholders yang 

dimiliki oleh perusahaan antara lain para 

pemegang saham, karyawan, pelanggan , 

pemasok , kreditur, pemerintah dan masyarakat, 

bukan hanya sekedar para pemegang saham . 

Menurut teori ini semua  stake holder memiliki 

hak yang sama untuk mengetahui segala 

informasi tentang apa dan bagaimana aktivitas 

perusahaan dapat mempengaruhi mereka. 

Sedangkan dalam perspektif moral,  teori 

stakeholder menyatakan  bahwa semua 

stakeholder memiliki  hak untuk diperlakukan 

secara adil oleh perusahaan  ( sianipar, 2009),  

sehingga manajemen harus memberikan 

pertimbangan yang seimbang  untuk kepentingan 

seluruh stakeholder tersebut. Ketika kemudian 

para stakeholder mempunyai perbedaan persepsi 

sehingga dikhawatirkan  akan menimbulkan 

terjadinya konflik kepentingan, maka  

perusahaan harus mengupayakan dengan 

berbagai cara sehingga tercapainya 

keseimbangan yang paling optimal diantara 

mereka, dengan pertimbangan tidak ada satupun 

dari mereka yang merasa sangat dirugikan. 

 

2.3 Teori legitimacy 

Teori lainnya yang mendasari penelitian ini 

adalah teori legitimasi (legitimacy theory), 

dimana teori legitimasi ini adalah teori yang 

mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan sukarela sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan  terhadap ikatan 

sosialnya,  yaitu ikatan yang cepat atau lambat 

akan terjadi  antara perusahaan dengan 

komunitas disekitarnya (Guthrie et al.2004). 

Teori Legitimacy ini berdasarkan pada 

pemikiran  bahwa adanya kontrak sosial  antara 

perusahaan dengan lingkungan sekitarnya di 

mana perusahaan beroperasi. Kontrak sosial 

merupakan  suatu cara untuk menjelaskan 

sejumlah besar harapan masyarakat tentang 

bagaimana seharusnya perusahaan  menjalankan 

kegiatannya. Harapan sosial ini tidak tetap, 

namun berubah sesuai perubahan zaman dan 

perubahan keadaan , hal inilah yang secara tidak 

langsung menuntut perusahaan untuk selalu  

tanggap terhadap kontrak sosial tersebut, atau 

tanggap pada lingkungan dimana  perusahaan 

menjalankan kegiatannya (Deegan, 2004). 

 

Perusahaan cenderung melakukan 

pengungkapan yang bersifat  sukarela, bukan 

kewajiban,  ketika timbulnya kebutuhan untuk 

meningkatkan legitimasinya.  Kebutuhan ini 

biasanya akan timbul pada saat aset berwujud   

yang biasanya merupakan simbol kesuksesan 

pada perusahaan dirasakan kurang berpengaruh  

dalam memberikan status legitimasi bagi 

perusahaan (Ulum, et al 2008). Dapat 

disimpulkan  perusahaan dengan  status legitimasi 

yang kurang atau  lemah,  berarti kepercayaan 

masyarakat bahwa perusahaan beroperasi sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder 

juga kurang atau lemah. 

 

2.2 Modal intelektual 

Pengertian  modal intelektual sampai sekarang 

ini masih berbeda-beda . Sebagai suatu konsep,  

modal intelektual merupakan modal  non fisik 

atau modal yang tidak berwujud yang terkait 

dengan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, 

inovasi  manusia serta teknologi yang digunakan 

(Chen et al, 2005). Secara ringkas Smedlund dan 

Poyhonen dalam Yuniasih et al  (2010) 

mengartikan  modal intelektual sebagai 

kemampua perusahaan  untuk menciptakan, 

melakukan transfer, dan mengimplementasikan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Marr dan Schiuma (2001) dalam Solikhah 

(2010) menjelaskan bahwa modal intelektual 

adalah  sekelompok  aset pengetahuan yang 

merupakan bagian dari perusahaan  dan 

berkontribusi signifikan untuk meningkatkan 

posisi bersaing perusahaan  dengan 

menambahkan nilai bagi para stakeholdernya. 

Sedangkan Smedlund dan Poyhonen (2005) 

dalam Solikhah (2010)  menyatakan bahwa modal 

intelektual adalah kemampuan yang dimiliki 

perusahaan  untuk menciptakan, melakukan 

transfer pengetahuan  dan kemudian 

mengimplementasikannya. 

Tan et al (2007) mengatakan  bahwa  para 

peneliti membagi modal intelektual menjadi  tiga 

elemen utama, yaitu: human capital  atau modal 

manusia, structural capital  atau modal struktural, 

dan customer capital atau modal terhadap pihak 

ketiga. Human capital merupakan individual 

knowledge stock suatu perusahaan  yang 

dihasilkan  oleh karyawan perusahaan tersebut, 
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merupakan gabungan  dari genetic inheritance; 

education; experience; and attitude. 

Lebih lanjut Tan  et al. (2007) 

menjelaskan  bahwa Structural Capital adalah  

seluruh pengetahuan non-manusia dalam 

perusahaan. Antara lain data perusahaan, struktur 

organisasi, proses, strategi,  dan segala hal yang 

membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai 

materialnya. Sedangkan Customer Capital adalah 

pengetahuan yang melekat dalam bidang 

pemasaran khususnya mengenai hubugan baik 

dengan nasabah dan pihak lain yang terkait 

dengan perusahaan.  

Sedangkan Sawarjuwono (2003) 

mengemukakan bahwa  untuk mengukur modal 

intelektual, ada banyak konsep pengukurannya  

yang masih terus dikembangkan  sampai saat ini,  

namun garis besarnya  metode yang digunakan  t 

dikelompokkan menjadi pengukuran non 

monetary (non financial) dan pengukuran 

monetary (financial), dimana masing-masing 

model memiliki pengukurannya masing-masing, 

sehingga untuk memilih model yang paling tepat 

untuk digunakan perusahaan belum bisa 

dipastikan  karena model pengukuran tersebut 

hanyalah sebuah alat yang diterapkan pada 

situasi dan kondisi tertentu perusahaan, beda 

situasi dan kondisi, bisa beda pula model yang 

digunakan. 

Tan et al (2007) mengatakan bahwa 

pengukuran terhadap modal intelektual  

dikelompokkan menjadi modal intelektual yang 

pengukurannya menggunakan penilaian moneter 

dan modal intelektual yang pengukurannya tidak 

menggunakan penilaian moneter., dimana 

Meningkatnya minat  terhadap modal intelektual 

dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan. 

 

2.4 Nilai perusahaan 

Menurut Husnan (2000) yang dimaksud 

dengan nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual dan apabila 

perusahaan tersebut menawarkan sahamnya  ke 

publik maka nilai perusahaan akan tercermin dari 

harga sahamnya 

 

Jensen (2001) dalam Kuryanto (2008), 

menjelaskan bahwa untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan tidak hanya sebatas pada peningkatan 

nilai modal saja tetapi juga mencakup  keuangan  

perusahaan seperti utang, warran, obligasi dan 

saham-saham perusagaan. Optimalisasi nilai 

perusahaan yang merupakan tujuan utama 

perusahaan akan dapat dicapai bila  pelaksanaan 

fungsi manajemen keuangan diterapkan secara 

maksimal , dimana satu keputusan keuangan yang 

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan otomatis akan berdampak pada nilai 

perusahaan (Husnan, 2000) 

Memaksimalkan  nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan utama perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan di perusahaan, dimana setiap satu 

keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan (Brigham dan 

houston, 1999). 

 

2.5 Pengembangan hipotesis 

Pengungkapan modal intelektual memiliki 

pengaruh  yang positif dengan kinerja keuangan 

perusahaan  (Belkaoui,2003, Firer dan Williams 

2003,  Chen et al ,2005, Astuti dan Sabeni ,2005, 

Ulum et al ,2008, Sianipar ,2009). Pengungkapan 

modal intelektual juga memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kapitalisasi  pasar  Boedi (2008).  

Human capital adalah modal manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut 

Berzkalne dan Elvira (2013), human capital 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Maka hipotesis 1 dari penelitian ini adalah:  

 

H1 : Human capital berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan  

Structural capital adalah modal non-

manusia dalam perusahaan yang daoat digunakan 

oleh human capital. Menurut Berzkalne dan 

Elvira (2013) structural capital berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Maka hipotesis 

2 dari penelitian ini adalah: 
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H2 : Structural capital berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

 Relational capital adalah modal yang 

dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan 

pihak ketuga. Menurut Berzkalne dan Elvira 

(2013) relational capital berhubungan positif 

dengan nilai perusahaan. Maka hipotesis 3 dari 

penelitian ini adalah: 

H3 :  Relational capital berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

 Modal intelektual merupakan gabungan 

dari human capital, structural capital dan 

relational capital. Berzkalne dan Elvira (2013) 

menyimpulkan modal intelektual berpengatuh 

positif terhadap nilai perusahaan. Maka hipotesis 

4 dari penelitian ini adalah: 

H4 : Modal intelektual berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Model penelitian untuk menguji hipotesis 

1 adalah sebagai berikut : 

NP =  α + β1 VACA + ε ….............................(3a) 

 

Keterangan :  

NP : nilai perusahaan  

α : konstan 

VACA : Human capital 

ε : error 

Model penelitian untuk menguji hipotesis 

2 adalah sebagai berikut : 

NP =  α + β1 VAHU + ε.................................(3b) 

Keterangan :  

NP : nilai perusahaan  

α : konstan 

VACA : structural capital 

ε : error 

Model penelitian untuk menguji hipotesis 

3 adalah sebagai berikut : 

NP =  α + β1 STVA+ ε...................................(3c) 

Keterangan :  

NP : nilai perusahaan  

α : konstan 

VACA : Human capital 

ε : error 

 

Model penelitian untuk menguji hipotesis 

4 adalah sebagai berikut : 

NP =  α + β1 VAICTM + ε…………..............(3d) 

Keterangan :  

NP : nilai perusahaan  

α : konstan 

VAICTM : modal intelektual 

ε : error 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

pengaruh modal intelektual terhadap 

nilaiperusahaan,bagi perusahaanyang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hipotesis yang 

telah dibuat, model penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah modal  intelektual yang diukur 

berdasarkan value added yang diciptakan oleh 

physical capital (VACA), human capital 

(VAHU), dan structural capital (STVA). 

Kombinasi dari ketiga value added tersebut 

disimbolkan dengan nama VAIC™ yang 

dikembangkan oleh Pulic (1998). 

Formulasi perhitungan VAIC™ adalah sebagai 

berikut (Rehman et al, 2012): 

● Output (OUT) = Total sales dan revenue 

● Input (IN) = Beban dan biaya-biaya (selain 

beban karyawan).  

● Value Added (VA): Selisih antara Output dan 

Input.  

 

VA = OUT – IN …………………….………..(1) 
 

● Human Capital (HC) = Beban karyawan.  

● Capital Employed/Capital Coifficient (CA) = 

Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih).  

● Structural Capital (SC) = VA - HC  

● Value Added Capital Coifficient (VACA) 

merupakan  rasio  VA terhadap CA. 

   Rasio ini  menunjukkan kontribusi yang dibuat 

oleh setiap unit  CA terhadap VA: 

 

VACA = VA/CA ………….…………………(2) 

 

●Value Added Human Capital (VAHU) adalah 

rasio dari VA terhadap HC.  
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Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat 

oleh setiap rupiah yang di investasi- 

   kan dalam HC terhadap value added 

organisasi:  

 

VAHU = VA/HC …………………………....(3) 

 

● Structural Capital Value Added (STVA) 

adalah rasio dari SC terhadap VA.  

   Rasio ini mengukur jumlah SC yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari 

   VA dan merupakan indikasibagaimana 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai:  

 

STVA= SC/VA ….…………………………..(4) 

 

●Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 

mengindikasikan kemampuan 

   Intelektual organisasi.  

   VAIC™ dapat juga dianggap sebagai BPI 

(BusinessPerformance Indicator).  

 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA ………(5) 

 

 

Business Performance Indicator (BPI) yang 

digunakan oleh Mavridis (2004), dalam Ulum 

(2008) membagi modal intelektual perusahaan ke 

dalam empat kategori.  

a. Top performers – skor VAIC
TM 

di atas 3  

b. Good performers – skor VAIC
TM 

antara 2,0 

sampai dengan 2,99  

c. Common performers – skor VAIC
TM 

antara 1,5 

sampai dengan 1,99  

d. Bad performers – skor VAIC
TM 

di bawah 1,5 
 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Nilai perusahaan yang  diukur dengan 

Price Book Value (PBV). Rasio PBV merupakan 

perbandingan antara harga saham dengan nilai 

buku ekuitas (Brigham, 1999). Semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan bahwa pasar semakin 

percaya akan prospek perusahaan tersebut. 

 

 

3.3 Data Dan Sampel 

Data yang digunakan adalahdata sekunder dari 

www.idx.co.id, yaitu perusahaan- perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2013. Pengambilan sampel dilakukan 

dengancara purposive sampling dengan criteria 

antara lain: 

1. Neraca perusahaan tidak negatif 

2. Pendapatan perusahaan berasal dari pasar lokal 

3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan 

laporan keuangan auditan selama tahun 2011-

2013 

4. Laporan keuangan dalam denominasi rupiah  

5. Perusahaan memiliki saham aktif yang 

diperdagangkan tahun 2011-2013 

6. Perusahaan tidak melakukan merger atau 

akuisisi selamatahun 2011-2013 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1  Statistik Deskript 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, 

mean dari nilai perusahaan adalah 8.344443, 

mediannya 5.750000, maksimumnya 31.27000, 

minimunya 0.83000 dengan standar deviasi 

7.455951. 

Untuk variabel independen VACA, 

meannya 0.887522, mediannya 0.395900, 

maksimumnya 11.12600, minimumnya 0.000500 

dengan standar deviasi 1.733951. Variabel 

independen VAHU, meannya 2.387702, 

mediannya 1.944700, maksimumnya 9.392300, 

minimumnya -0.308900 dengan standar deviasi 

1.653712. 

Untuk variabel independen STVA, 

meannya 0.405919, mediannya 0.506800, 

maksimumnya 4.237500, minimumnya -27.52360 

dengan standar deviasi 2.029603. Sedangkan 

variabel independen VAICTM, meannya 

3.681143, mediannya 3.039900, maksimumnya 

12.62350, minimumnya -27.48800 dengan 

standar deviasi 3.235888 
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4.2 Pembahasan hasil analisis regresi 

Berdasarkan hasil output analisis regresi, 

koefisien variabel VAHU sebesar 0.378477, hal 

ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan 

human capital berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Koefisien variabel VACA sebesar 

1.70513, hal ini mendukug hipotesis 2 yang 

menyatakan structural capital berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

Koefisien variabel STVA sebesar -

0.053861, hal ini tidak mendukung hipotesis 3 

yang menyatakan relational capital berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan.  Koefisien  

variabel VAICTM sebesar 0.224957, hal ini juga 

mendukung hipotesis 4 yang menyatakan modal 

intelektual berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

4.3 Pembahasan Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengukur apakah data yang kita mliki 

berdistribusi normal sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian (Winarno, 2009). Hasil output 

uji probabilitas terhadap human capital, 

structural capital, relational capital dan modal 

intelektual menunjukkan probability 0,0000, 

sehingga data terdistribusi secara normal 

     

 

4.4 Pembahasan Uji Korelasi 

 

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat 

keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Hubungan variabel dapat berbentuk searah atau 

terbalik (Winarno, 2009) 

Berdasarkan hasil output, hubungan 

antara variabel VAHU dan VACA, serta 

sebaliknya adalah negatif (-0.050989). Hal ini 

menunjukkan hubungan antara kedua variabel 

tersebut lemah. Sedangkan hubungan antara 

variabel lainnya positif. 

4.5 Pembahasan Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, 

tidak terdapat multikolinearitas  antara variabel,  

karena  koefisien relasinyan tidak ada yang lebih 

dari 0,8. (Winarno, 2009). 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil output analisis regresi, 

koefisien variabel VAHU  

    mendukung hipotesis 1 yang menyatakan 

human capital berpengaruh positif  

    terhadap nilai perusahaan. 

2. Koefisien variabel mendukug hipotesis 2 yang  

menyatakan structural capital 

    berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

3. Koefisien variabel STVA tidak mendukung 

hipotesis 3 yang menyatakan  

   relational capital berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

4. Koefisien  variabel VAICTM mendukung 

hipotesis    yang menyatakan modal  

 intelektual berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Sampel yang digunakan terbatas pada tahun 

2011-2013 

2. Pengukuran yang dilakukan penulis adalah 

pengukuran tidak langsung, dimana  

    Data yang diambil berdasarkan laporan 

keuangan dan laporan tahunan  

 

5.2 Saran-saran 

1. Saran bagi para pengguna laporan keuangan, 

agar para pengguna laporan 

    keuangan juga memperhatikan keberadaan 

modal intelektual mengingat modal   

    intelektual     merupakan komponen yang 

penting bagi perusahaan 

2. Saran bagi perusahaan, agar perusahaan lebih 

mengungkapkan modal 

    inelektualnya   secara lebih ekstensif, sehingga 

keberadaan modal intelektual 

    dapat memberi nilai    lebih pada perusahaan 

3. Saran bagi regulator, agar para regulator 

menggalakkan adanya pengungkapan  

    Modal intelektual bagi perusahaan-perusahaan, 

sehingga dapat membantu para  

    Pengguna laporan keuangan khususnya 

investor dalam mengambil keputusan 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

Lampiran 1 Hasil output eviews Statistik Deskriptif 

 

 
 

 NP VACA VAHU STVA VAICTM 

 Mean  8.344443  0.887522  2.387702  0.405919  3.681143 

 Median  5.750000  0.395900  1.944700  0.506800  3.039900 

 Maximum  31.27000  11.12600  9.392300  4.237500  12.62350 

 Minimum  0.083000  0.000500 -0.308900 -27.52360 -27.48800 

 Std. Dev.  7.455951  1.733951  1.653217  2.029603  3.235888 

 Skewness  0.952788  4.473634  1.906630 -12.53904 -3.577719 

 Kurtosis  2.953600  24.02299  6.787195  173.4323  43.54110 

      

 Jarque-Bera  31.64063  4545.921  251.5298  258429.2  14758.72 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  1743.989  185.4920  499.0298  84.83710  769.3589 

 Sum Sq. Dev.  11562.97  625.3700  568.4906  856.8119  2177.962 

      

 Observations  210  210  210  210  210 
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Lampiran 2 hasil output analisis regresi 

 
 

Dependent Variable: NP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/23/15   Time: 11:40   

Sample: 2011 2013   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 70   

Total panel (unbalanced) observations: 210  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.235563 0.876861 5.970798 0.0000 

VACA 0.378477 0.376182 1.006102 0.3162 

VAHU 1.170513 0.314898 3.717118 0.0003 

STVA -0.053861 0.153597 -0.350663 0.7264 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.853197     Mean dependent var 8.344443 

Adjusted R-squared 0.775477     S.D. dependent var 7.455951 

S.E. of regression 3.532916     Akaike info criterion 5.631010 

Sum squared resid 1697.483     Schwarz criterion 6.798428 

Log likelihood -515.4405     Hannan-Quinn criter. 6.103004 

F-statistic 10.97790     Durbin-Watson stat 2.386211 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
 

Dependent Variable: NP   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/23/15   Time: 11:47   

Sample: 2011 2013   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 70   

Total panel (unbalanced) observations: 209  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.516589 0.536886 14.00036 0.0000 

VAICTM 0.224957 0.128780 1.746839 0.0829 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.841234     Mean dependent var 8.344443 

Adjusted R-squared 0.760700     S.D. dependent var 7.455951 

S.E. of regression 3.647324     Akaike info criterion 5.690210 

Sum squared resid 1835.811     Schwarz criterion 6.825644 
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Log likelihood -523.6269     Hannan-Quinn criter. 6.149273 

F-statistic 10.44574     Durbin-Watson stat 2.305392 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

Lampiran 3 hasil output Uji normalitas 

 

 

3.8Uji Normalitas 

0
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2013

Observations 209

Mean      -2.92e-17

Median   0.013116

Maximum  10.57278

Minimum -10.65709

Std. Dev.   2.856743

Skewness  -0.087313

Kurtosis   6.038722

Jarque-Bera  80.67686

Probability  0.000000
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2013

Observations 209

Mean      -4.08e-17

Median  -0.048044

Maximum  10.72126

Minimum -10.68043

Std. Dev.   2.970861

Skewness  -0.069299

Kurtosis   5.861362

Jarque-Bera  71.46582

Probability  0.000000
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Lampiran 4 hasil output Uji Korelasi dan Uji Multikolinearitas 

 

Uji Korelasi 

 
 NP VACA VAHU STVA VAICTM 

NP  1.000000  0.106270  0.382933  0.057375  0.280612 

VACA  0.106270  1.000000 -0.050989  0.127822  0.269537 

VAHU  0.382933 -0.050989  1.000000  0.152764  0.665964 

STVA  0.057375  0.127822  0.152764  1.000000  0.809898 

VAICTM  0.280612  0.269537  0.665964  0.809898  1.000000 
 
 
 
      

 

Uji Multikolineritas 

 
 

 VACA VAHU STVA VAICTM 

VACA  1.000000 -0.117808  0.026935  0.491971 

VAHU -0.117808  1.000000  0.164165  0.551351 

STVA  0.026935  0.164165  1.000000  0.725229 

VAICTM  0.491971  0.551351  0.725229  1.000000 
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Lampiran 5 data perusahaan 

no   tahun  NP VACA VAHU STVA VAICTM 

1 _ABBA 2011 5.8904 1.7051 0.2058 -3.8584 -1.9475 

2 _ABBA 2012 5.7113 1.8918 1.9852 0.4963 4.3733 

3 _ABBA 2013 4.6367 1.3564 1.4093 0.2904 3.0561 

4 _ADHI 2011 0.7312 5.7072 1.3913 0.2812 7.3797 

5 _ADHI 2012 0.6132 5.4696 1.4361 0.3037 7.2094 

6 _ADHI 2013 0.4676 3.8165 1.9675 0.4917 6.2757 

7 _ADMF 2011 0.1131 0.8836 2.2009 0.5456 3.6301 

8 _ADMF 2012 0.0993 1.0483 1.8628 0.4632 3.3743 

9 _ADMF 2013 0.0830 1.0450 1.9691 0.4922 3.5063 

10 _AIMS 2011 2.5218 10.5012 1.3977 0.2845 12.1834 

11 _AIMS 2012 2.4631 11.1260 
                  

1.1591  0.1373 12.4224 

12 _AIMS 2013 2.2756 4.0780 3.1973 0.6872 7.9625 

13 _AISA 2011 1.0521 0.8860 7.7399 0.8708 9.4967 

14 _AISA 2012 0.9483 1.2187 9.3923 0.8935 11.5045 

15 _AISA 2013 0.8182 1.5035 8.2760 0.8792 10.6587 

16 _ALD0 2011 2.4272 2.7407 1.1988 0.1658 4.1053 

17 _ALDO 2012 1.9993 2.6338 2.2805 0.5615 5.4758 

18 _ALDO 2013 1.5370 2.0268 -0.3089 4.2375 5.9554 

19 _ALTO 2011 3.2618 1.1237 3.1426 0.6818 4.9481 

20 _ALTO 2012 19.3778 1.1439 2.0030 0.5007 3.6476 

21 _ALTO 2013 8.0566 0.8978 1.6829 0.4058 2.9865 

22 _AMFG 2011 0.2410 1.0608 1.9068 0.4756 3.4432 

23 _AMFG 2012 0.2104 1.0291 1.4015 0.2865 2.7171 

24 _AMFG 2013 0.1873 1.0593 1.3897 0.2804 2.7294 

25 _AMRT 2011 1.0801 9.9682 1.2667 0.2106 11.4455 

26 _AMRT 2012 0.4979 6.3201 1.4628 0.3164 8.0993 

27 _AMRT 2013 0.6032 11.0665 1.2869 0.2230 12.5764 

28 _AKPI 2011 1.8109 1.9172 1.9554 0.4886 4.3612 

29 _AKPI 2012 1.5891 9.6149 2.4216 0.5870 12.6235 

30 _AKPI 2013 1.3017 1.5119 5.1300 0.8051 7.4470 

31 _BBRI 2011 0.2893 1.1345 5.9988 0.8333 7.9666 

32 _BBRI 2012 0.3262 1.1452 5.4087 0.8151 7.3690 
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33 _BBRI 2013 0.2668 1.1330 5.0885 0.8035 7.0250 

34 _PYFA 2011 12.33 0.5416 1.5574 0.3579 2.4569 

35 _PYFA 2012 14.97 0.6523 1.8936 0.4719 3.0178 

36 _PYFA 2013 13.06 0.6740 2.3351 0.5718 3.5809 

37 _STTP 2011 18.77 0.5317 1.9517 0.4876 2.9710 

38 _STTP 2012 22.95 0.6161 1.9654 0.4912 3.0727 

39 _STTP 2013 18.77 0.6757 1.8900 0.4709 3.0366 

40 _BRAM 2011 15.13 0.2432 1.5367 0.3492 2.1291 

41 _BRAM 2012 20.12 0.3106 2.1272 0.5299 2.9677 

42 _BRAM 2013 21.34 0.3229 2.1162 0.5275 2.9666 

43 _IMAS 2011 9.04 0.5999 2.0469 0.5115 3.1583 

44 _IMAS 2012 7.38 0.3602 2.8677 0.6513 3.8792 

45 _IMAS 2013 5.33 0.3861 2.3098 0.5671 3.2630 

46 _INDS 2011 9.96 0.2695 1.3423 0.2550 1.8668 

47 _INDS 2012 6.96 0.3307 1.3621 0.2658 1.9586 

48 _INDS 2013 7.80 0.4547 1.5207 0.3424 2.3178 

49 _ASII 2011 8.66 0.2076 2.2018 0.5458 2.9552 

50 _ASII 2012 9.41 0.4160 4.2976 0.7673 5.4809 

51 _ASII 2013 2.79 0.3919 4.1689 0.7601 5.3209 

52 _GJTL 2011 7.66 0.2234 3.9221 0.7450 4.8905 

53 _GJTL 2012 10.22 0.2349 4.2062 0.7623 5.2034 

54 _GJTL 2013 12.12 0.2625 4.4854 0.7771 5.5250 

55 _GDYR 2011 5.63 0.3114 1.3450 0.2565 1.9129 

56 _GDYR 2012 8.13 0.3723 1.6692 0.4009 2.4424 

57 _GDYR 2013 3.84 0.3111 1.3278 0.2469 1.8858 

58 _LPIN 2011 5.43 0.5032 1.7887 0.4409 2.7328 

59 _LPIN 2012 3.80 0.5242 1.4135 0.2926 2.2303 

60 _LPIN 2013 1.70 0.5886 1.5650 0.3610 2.5146 

61 _NIPS 2011 5.05 0.3761 1.2715 0.2135 1.8611 

62 _NIPS 2012 5.75 0.3913 1.2790 0.2181 1.8884 

63 _NIPS 2013 5.84 0.4447 1.3405 0.2540 2.0392 

64 _MASA 2011 6.90 0.2378 3.5441 0.7178 4.4997 

65 _MASA 2012 2.44 0.0923 3.1646 0.6840 3.9409 

66 _MASA 2013 1.80 0.0998 1.5522 0.3558 2.0078 

67 _PRAS 2011 5.86 0.4609 1.6050 0.3769 2.4428 

68 _PRAS 2012 12.02 0.5708 2.2393 0.5534 3.3635 

69 _PRAS 2013 18.24 0.8853 3.7943 0.7364 5.4160 

70 _SMSM 2011 5.14 0.2688 1.3410 0.2543 1.8641 

71 _SMSM 2012 3.98 0.2772 1.3121 0.2379 1.8272 

72 _SMSM 2013 7.34 0.3027 1.3799 0.2753 1.9579 

73 _BMTR 2011 9.65 0.3121 2.2977 0.5648 
3.1746 
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74 _BMTR 2012 13,09 0.5625 3.9831 1.2511 5.7967 

75 _BMTR 2013 15.75 0.4397 2.7100 0.6310 3.7807 

76 _BRPT 2011 2.65 0.2616 1.3103 0.2368 1.8087 

77 _BRPT 2012 2.60 0.3254 1.2360 0.1910 1.7524 

78 _BRPT 2013 3.33 0.4249 1.2646 0.2093 1.8988 

79 _ASRI 2011 10.19 0.1228 2.4470 0.5913 3.1611 

80 _ASRI 2012 9.3 0.1090 2.9686 0.6631 3.7407 

81 _ASRI 2013 13.24 0.2167 7.3543 0.8640 8.4350 

82 _BSDE 2011 12.22 0.3959 1.5458 0.3531 2.2948 

83 _BSDE 2012 15.76 0.5008 1.8010 0.4448 2.7466 

84 _BSDE 2013 13.82 0.5059 1.8818 0.4686 2.8563 

85 _CTRA 2011 4.16 0.1368 2.0275 0.5068 2.6711 

86 _CTRA 2012 2.11 0.1071 1.8317 0.4541 2.3929 

87 _CTRA 2013 2.64 0.1484 1.9447 0.4858 2.5789 

88 _CTRS 2011 23.56 1.3251 1.3230 0.2442 2.8923 

89 _CTRS 2012 26.79 1.2349 1.4142 0.2929 2.9420 

90 _CTRS 2013 31.27 1.3247 1.4638 0.3169 3.1054 

91 _GPRA 2011 4.21 0.2169 1.2482 0.1989 1.6640 

92 _GPRA 2012 4.35 0.2364 1.4711 0.3203 2.0278 

93 _GPRA 2013 1.33 0.2572 1.4536 0.3120 2.0228 

94 _MKPI 2011 6.12 0.2206 3.4120 0.7069 4.3395 

95 _MKPI 2012 10.4 0.3305 5.4654 0.8170 6.6129 

96 _MKPI 2013 7.13 0.4786 7.4327 0.8655 8.7768 

97 _PTPP 2011 8.71 0.6741 1.3340 0.2504 2.2585 

98 _PTPP 2012 3.36 0.7737 1.4567 0.3135 2.5439 

99 _PTPP 2013 1.74 0.9735 1.4213 0.2964 2.6912 

100 _SMRA 2011 2.66 0.0832 2.2879 0.5629 2.9340 

101 _SMRA 2012 1.81 0.1231 3.0508 0.6722 3.8461 

102 _SMRA 2013 5.59 0.1854 4.0399 0.7525 4.9778 

103 _INAF 2011 14.03 0.2935 2.2268 0.5509 3.0712 

104 _INAF 2012 13.16 0.2986 2.0303 0.5075 2.8364 

105 _INAF 2013 14.34 0.3257 1.9963 0.4991 2.8211 

106 _MERK 2011 1.02 0.6020 1.1728 0.1473 1.9221 

107 _MERK 2012 2.76 0.5202 1.2347 0.1901 1.9450 

108 _MERK 2013 3.01 0.6064 1.3961 0.2837 2.2862 

109 _SCPI 2011 7.77 0.8719 1.1605 0.1383 2.1707 

110 _SCPI 2012 21.34 0.9682 1.6041 0.3766 2.9489 

111 _SCPI 2013 26.21 1.1533 1.8565 0.4613 3.4711 

112 _GJTL 2011 23.92 0.9473 1.4907 0.3292 2.7672 

113 _GJTL 2012 27.17 0.9479 1.5971 0.3739 2.9189 

114 _GJTL 2013 25.96 0.8688 1.5051 0.3356 
2.7095 
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115 _JECC 2011 0.9 0.0411 0.8206 -0.2187 0.6430 

116 _JECC 2012 8.79 0.2025 4.9306 0.7972 5.9303 

117 _JECC 2013 4.51 0.0948 2.1991 0.5453 2.8392 

118 _KBLI 2011 0.46 0.2673 2.2397 0.5535 3.0605 

119 _KBLI 2012 5.06 0.0721 2.1097 0.5260 2.7078 

120 _KBLI 2013 6.64 0.0491 1.3407 0.3541 1.7439 

121 _SCCO 2011 10.59 0.4215 1.1138 0.1022 1.6375 

122 _SCCO 2012 1.12 0.2341 0.5465 0.8299 1.6105 

123 _SCCO 2013 4.21 0.2307 0.6340 -0.5773 0.2874 

124 _BRPT 2011 21.96 0.4877 2.4078 0.5847 3.4802 

125 _BRPT 2012 20.55 0.4593 2.4593 0.5934 3.5120 

126 _BRPT 2013 19.97 0.4507 2.5205 0.6033 3.5745 

127 _BUDI 2011 10.61 0.2198 2.2622 0.5579 3.0399 

128 _BUDI 2012 25.45 0.4734 4.3775 0.7716 5.6225 

129 _BUDI 2013 20.79 0.8798 8.7148 0.8853 10.4799 

130 _SRSN 2011 12.96 0.1040 2.5228 0.6036 3.2304 

131 _SRSN 2012 20.96 0.2188 2.7834 0.6407 3.6429 

132 _SRSN 2013 6.05 0.1674 1.9463 0.4862 2.5999 

133 _IDKM 2011 7.41 0.4620 1.6700 0.4012 2.5332 

134 _IDKM 2012 5.55 0.3467 1.5690 0.3626 2.2783 

135 _IDKM 2013 0.34 0.4154 1.6254 0.3848 2.4256 

136 _SCMA 2011 21.75 0.4901 2.8494 0.6490 3.9885 

137 _SCMA 2012 15.24 0.4123 2.2633 0.5582 3.2338 

138 _SCMA 2013 11.48 0.4059 2.0082 0.5020 2.9161 

139 _BJBR 2011 13.33 0.1668 7.0670 0.8585 8.0923 

140 _BJBR 2012 10.92 0.1219 7.1321 0.8598 8.1138 

141 _BJBR 2013 8.25 0.0930 4.1138 0.7569 4.9637 

142 _MASA 2011 16.06 0.3449 2.1375 0.5322 3.0146 

143 _MASA 2012 17.05 0.3165 2.1693 0.5390 3.0248 

144 _MASA 2013 18.46 0.3359 2.1405 0.5328 3.0092 

145 _MTDL 2011 10.05 0.5369 1.4621 0.3161 2.3151 

146 _MTDL 2012 16.05 0.7313 1.6160 0.3812 2.7285 

147 _MTDL 2013 29.23 0.7323 1.7856 0.4400 2.9579 

148 _ASGR 2011 0.62 0.0662 1.1275 0.1131 1.3068 

149 _ASGR 2012 1.53 0.0923 1.4277 0.2996 1.8196 

150 _ASGR 2013 1.17 0.0219 6.3453 0.8424 7.2096 

151 _APOL 2011 21.69 0.7197 3.1838 0.6859 4.5894 

152 _APOL 2012 21.01 0.6882 3.2351 0.6909 4.6142 

153 _APOL 2013 13.95 0.7816 3.9032 0.7438 5.4286 

154 _BKSW 2011 15.58 0.2215 7.0841 0.8588 8.1644 

155 _BKSW 2012 13.64 0.1902 6.5905 0.8483 
7.6290 
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156 _BKSW 2013 10.3 0.1568 5.5498 0.8198 6.5264 

157 _SDRA 2011 1.45 0.0005 0.0351 -27.5236 -27.4880 

158 _SDRA 2012 1.02 0.0060 0.4193 -1.3850 -0.9597 

159 _SDRA 2013 1.19 0.0038 1.9901 1.5025 3.4964 

160 _PYFA 2011 0.57 0.0365 1.8840 0.4692 2.3897 

161 _PYFA 2012 5.04 0.1181 3.6424 0.7255 4.4860 

162 _PYFA 2013 1.77 0.3482 4.6453 1.2153 6.2088 

163 _AKKU 2011 4.42 0.1476 1.8210 0.4509 2.4195 

164 _AKKU 2012 3.44 0.1721 2.0353 0.5087 2.7161 

165 _AKKU 2013 3.89 0.1688 1.9077 0.5311 2.6076 

166 _PNLF 2011 5.13 0.0428 3.3760 0.7038 4.1226 

167 _PNLF 2012 3.25 0.0504 5.5125 0.8186 6.3815 

168 _PNLF 2013 6.04 0.0683 3.7691 0.7347 4.5721 

169 _MREI 2011 9.15 0.2577 2.5458 0.6072 3.4107 

170 _MREI 2012 9.07 0.2115 2.5224 0.6036 3.3375 

171 _MREI 2013 8.64 0.2057 2.5133 0.6021 3.3211 

172 _ASBI 2011 0.59 0.0921 1.3851 0.2781 1.7553 

173 _ASBI 2012 1.78 0.1745 1.8837 0.4691 2.5273 

174 _ASBI 2013 5.34 0.1887 1.8930 0.4717 2.5534 

175 _ASDM 2011 17.45 0.4008 2.3452 0.5736 3.3196 

176 _ASDM 2012 17.31 0.3890 2.3347 0.5717 3.2954 

177 _ASDM 2013 14.97 0.3689 2.5028 0.6004 3.4721 

178 _BSIM 2011 13.29 0.5952 1.5480 0.3540 2.4972 

179 _BSIM 2012 17.08 0.8791 2.0974 0.5232 3.4997 

180 _BSIM 2013 24.55 0.8654 2.2886 0.5630 3.7170 

181 _EMTK 2011 17.23 0.3398 3.7008 0.7298 4.7704 

182 _EMTK 2012 10.62 0.2593 3.2640 0.6936 4.2169 

183 _EMTK 2013 6.01 0.2288 2.5978 0.6151 3.4417 

184 _AMAG 2011 21.01 0.3021 4.9248 0.7969 6.0238 

185 _AMAG 2012 11.87 0.1142 1.7769 0.4372 2.3283 

186 _AMAG 2013 3.9 0.1776 2.1320 0.5310 2.8406 

187 _MCOR 2011 6.03 0.1188 3.2088 0.6884 4.0160 

188 _MCOR 2012 4.18 0.0485 1.9521 0.4877 2.4883 

189 _MCOR 2013 1.46 0.0258 1.2099 0.1735 1.4092 

190 _BSWD 2011 2.62 0.2409 1.1618 0.1392 1.5419 

191 _BSWD 2012 12.69 0.3156 1.5069 0.3364 2.1589 

192 _BSWD 2013 10.54 0.4109 1.3348 0.2508 1.9965 

193 _IDKM 2011 3.54 0.0725 1.0634 0.0596 1.1955 

194 _IDKM 2012 2.58 0.1718 2.0272 0.5067 2.7057 

195 _IDKM 2013 5.65 0.2536 2.6076 0.6165 3.4777 

196 _KKGI 2011 4.31 0.3094 0.8591 -0.1639 
1.0046 
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197 _KKGI 2012 17.96 0.0993 0.6540 -0.5290 0.2243 

198 _KKGI 2013 22.72 0.7606 1.0552 0.0523 1.8681 

199 _KARW 2011 1.73 1.7051 0.9877 0.2155 2.9083 

200 _KARW 2012 1.98 1.9877 1.1148 0.5144 3.6169 

201 _KARW 2013 1.64 1.3320 0.8799 0.7786 2.9905 

202 _MBSS 2011 2.12 0.4553 0.5610 1.3498 2.3661 

203 _MBSS 2012 2.09 0.6755 0.8777 1.1128 2.6660 

204 _MBSS 2013 2.17 0.5931 0.7789 1.3487 2.7207 

205 _BCAP 2011 3.74 1.8977 2.5421 2.1780 6.6178 

206 _BCAP 2012 2.82 1.9007 0.9987 3.2856 6.1850 

207 _BCAP 2013 2.33 1.6659 0.3274 2.9088 4.9021 

208 _MTLA 2011 1.88 0.7765 1.8931 1.7654 4.4350 

209 _MTLA 2012 1.96 1.2131 1.6557 2.4467 5.3155 

210 _MTLA 2013 1.65 0.9867 0.9817 1.1239 3.0923 
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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari atribut hotel di 

industri jasa telah membuat kontribusi besar dalam menciptakan kepuasan, loyalitas dan kata 

positif dari mulut. Saat ini, banyak peneliti dan praktisi bisnis menyimpulkan bahwa kepuasan 

dapat membawa loyalitas pelanggan yang baik dan kata positif dari mulut rekomendasi. 

Desain penelitian ini berlaku pada satu Hotel Shangrilla di Jakarta dengan 112 responden dengan 

menggunakan convenience sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation Modeling) 

bahwa kepuasan hubungan itu kurang penting sebagai penentu loyalitas di segmen yang lebih 

menguntungkan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa green hotel secara signifikan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, kepuasan pelanggan secara signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan dan dari 

mulut ke mulut, dan loyalitas pelanggan mempengaruhi dari mulut ke mulut. 

 

Kata Kunci : Green Hotel, Loyalitas Pelanggan, Kepuasan Pelanggan, Komunikasi dari mulut ke 

mulut. 

ABSTRACT 

The background of this research is to investigate the impact of attributes hotel in service 

industry have made a great contribution in creating satisfaction, loyalty and positive word of 

mouth . Nowadays, many researcher and business practitioners conclude that satisfaction can 

bring good customer loyalty and positive word of mouth recommendation.  

The objective of this research is to investigate the effect of attributes hotel on customer 

satisfaction on customer loyalty and word of mouth. A theoretical framework was developed to 

test the relationship among the study construct. 

The design of this research applies on one Hotel Shangrilla in Jakarta and it is surroundings, 

and the questionnaires were spread away to 112 respondents by using convience sampling.  

Data analysis used in this research was SEM (Structural Equation Modeling) that relationship 

satisfaction was less important as a determinant of loyalty in the more profitable segment. 

The result of this research conclude that green hotel significantly affects customer satisfaction, 

customer satisfaction significantly affects customer loyalty and word of the mouth, and customer 

loyalty affects word of mouth.   

 

Key Words : Green Hotel, Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Word of Mouth 
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I. PENDAHULUAN  

Green industri merupakan masalah yang 

telah meningkat dan penting sejak akhir 1980-an. 

Meskipun industri kimia dan minyak awalnya 

memberi fokus perhatian bagi lingkungan karena 

sifatnya terlihat dari dampak lingkungan mereka. 

Begitu juga, dalam  industri jasa meskipun 

mereka mungkin kurang terlihat di dampak 

lingkungan, tetapi semakin diakui bahwa mereka 

juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi 

dampak apa yang mereka miliki. Salah satunya 

yaitu industri perhotelan tidak akan lagi dapat 

mengabaikan tanggung jawab lingkungan. 

Misalnya, green tourist akan menuntut green 

accommodation. Begitu pula undang-undang dan 

peraturan yang berhubungan dengan 

pembuangan limbah akan memiliki implikasi 

untuk industri perhotelan.  

Pada dasarnya, banyak konsumen atau 

tamu yang menginginkan hotel yang ramah 

lingkungan. Oleh karena itu, green hotel bisa 

menjadi dasar untuk strategi pemasaran yang 

hebat. Langkah pertama dalam pemasaran ini 

adalah menyediakan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Karena peningkatan konsumen 

merupakan sebuah keeksisan green hotel bisa 

membuat positioning sehingga pasar semakin 

jelas. 

Beberapa tahun terakhir, industri 

pariwisata  mengalami permintaan, pelayanan 

untuk pariwisata dengan ramah lingkungan. 

Seperti pengendara dapat menyewa kendaraan 

hybrid atau kendaraan yang ramah lingkungan, 

begitu pula ketika wisatawan menghabiskan 

malam mereka dapat memilih untuk menginap 

pada green hotel,  tetapi wisatawan merasa 

kesulitan untuk memverifikasi apakah tempat 

mereka menginap merupakan green hotel atau 

bukan. Mengatasi kesulitan wisatawan tersebut, 

dua belas negara mulai mengatur regulasi atau 

aturan bagi para industri hotel yang mengaku 

melaksanakan program green hotel. 

Disaat sekarang industri perhotelan akan 

dibentuk oleh kekuatan utama dari hotel tersebut,  

termasuk kemampuan untuk menarik investor, 

menggunakan state-of-the-art informasi 

teknologi (internet sebagai jaringan distribusi) 

dan marketing yang didasarkan pada keakuratan 

untuk  mengidentifikasi dan menganalisa 

kebutuhan konsumen dan ekspektasi dengan 

mengadopsi teknik CRM (Dumas et al.,2002). 

Keinginan untuk memperbaiki merupakan 

ekspektasi penting yang dipikirkan oleh 

konsumen hotel (Olsen, 1999).  

Bagaimanapun sudah seharusnya karakteristik 

pengoperasian green hotel harus lebih yang 

spesifik dalam penyediaan jasa, seperti industri 

perhotelan dalam mengkonsumsi energi, air dan 

produk yang tidak tahan lama. Diperkirakan 

sekitar 75% dari seluruh dampak lingkungan 

diciptakan oleh industri perhotelan yang 

mengkonsumsi secara berlebihan barang yang 

tidak tahan lama dari lokal atau pun import, 

energi dan air, yang diikuti dengan emisi yang 

dilepaskan ke udara, air, dan tanah (APAT, 2002).  

Dalam pengenalan degredasi lingkungan, 

pemerintah bersama dengan gerakan green hotel 

dan industri pariwisata menjadi semakin sadar 

akan kebutuhan untuk tindakan lebih efektif 

untuk melindungi lingkungan. Sayangnya, hanya 

ada sedikit studi yang telah menyelidiki inisiatif 

ekologis dalam industri hotel (IHEI, 1993; Stabler 

and Goodall, 1997; FEMATOUR, 2000; 

Despretz, 2001; APAT, 2002; Bohdanowicz, 

2003). 

Perumusan Masalah 

Green hotel merupakan hotel yang ramah 

lingkungan, sehingga dunia usaha bukan hanya 

mementingkan omzet yang mereka dapatkan, tapi 

para pengusaha juga berfikir bagaimana untuk 

menyelamatkan lingkungan dari dampak indutri 

atau usaha yang mereka kelola. Oleh karena itu, 

green hotel bukan hanya untuk menarik tamu atau 

pelanggan saja, tetapi juga bisa memuaskan 

pelangga sehingga mereka bisa menjadi 

pelanggan yang loyal dan mempromosikan positif 

WOM. 

Berdasarkan pada pengungkapan latar belakang 

penelitian maka diperoleh perumusan masalah 

sebagai berikut ini :  

1. Apakah attribute of hotel service 

mempunyai pengaruh terhadap customer 

satisfaction? 

2. Apakah environmental attributes 

mempunyai pengaruh terhadap customer 

satisfaction? 

3. Apakah customer satisfaction mempunyai 

pengaruh terhadap customer loyalty? 

4. Apakah customer satisfaction mempunyai 

pengauh terhadap positif WOM ? 

5. Apakah customer loyalty mempunyai 

engaruh terhadap positif WOM?  

35 



                                                                                                                                                     38 

 

Jurnal GICI Vol. 5, No.2 Tahun 2015 – ISSN 2088 - 1312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian :  

Berdasarkan pada pengungkapan perumusan 

masalah maka diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh attribute of 

hotel service terhadap customer satisfaction? 

2. Untuk menganalisis pengaruh 

environmental attributes terhadap customer 

satisfaction? 

3. Untuk menganalisis pengaruh customer 

satisfaction terhadap customer loyalty? 

4. Untuk menganalisis pengaruh customer 

satisfaction terhadap positif WOM ? 

5. Untuk menganalisis pengaruh customer 

loyalty terhadap positif WOM?  

 

Kegunaan Penelitian :  

1. Kegunaan penelitian ini, bagi perusahaan 

adalah untuk membantu para manajer untuk 

mengetahui kepuasan pelanggan dan serta 

pelanggan yang loyal dan memberikan positif 

word of mouth  terhadap orang lain.  

2. Kegunaan penelitian ini, bagi akademisi 

yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian 

dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan berguna 

juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian terhadap green hotel, 

kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan serta 

word of mouth.   

  

  

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA 

PEMIKIRAN DAN HIPOTESA 

  

Attributes of Hotel Service 

Salah satu cara agar penjualan jasa satu 

perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan 

para pesaingnya adalah memberikan pelayanan 

yang bermutu dan berkualitas, yang memenuhi 

tingkat kebutuhan konsumen. Tingkat 

kepentingan konsumen terhadap jasa yang akan 

mereka terima dapat dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan saran yang mereka peroleh. 

Begitu juga dalam industry perhotelan maka 

salah satu cara untuk menjadi unggul dan 

berbeda dengan pesaing adalah dengan 

memberikan attribute pelayanan yang terbaik 

bagi para konsumennnya.  

Dalam penelitiannya Min dan Min (2000) 

telah mengidentifikasi atribut-atribut layanan 

yang dapat dijumpai di hotel, atribut layanan 

hotel yang diidentifikasi adalah reliabilitas, 

responsiveness, kompetensi, akses keramahan, 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, mengerti 

pelanggan dan layanan-layanan yang 

terlihat/tangibles (berry et.al) kemudian 

ditambahkan beberapa atribut karakteristik 

layanan seperti tersedianya barang-barang 

complementary dan tersedianya tour guide di 

hotel 

Dalam perkembangan berikutnya ditambahkan 

atribut-atribut layanan hotel yang dianggap 

relevan, seperti ketengan, kenyamanan meja 

dikamar, sambungan internet dan fax, sambungan 

telepon gratis, pelayanan istimewa terhadap 

repeat guest, dan peraturan yang flexible (min, 

min and shung 2002) 

 

Enviromental Attributes 

Konsumen membuat pilihan produk 

berdasarkan pada kombinasi atribut produk 

terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka 

berdasarkan dimensi nilai, biaya, dan kepuasan 

sebelum (Kotler, 1997). Atribut produk mungkin 

dianggap atribut inti baik yang memberikan 

manfaat dasar yang dicari oleh pelanggan, atau 

atribut tambahan atau perifer yang menyediakan 

tambahan manfaat dan penting untuk memberikan 

nilai tambah dan diferensiasi (Zikmund dan 

d'Amico, 1993; Fuller, 1999). 

Dari sudut pandang pelanggan, produk 

perhotelan terdiri dari atribut inti, yang meliputi 

kinerja fungsional dan atribut yang tidak penting 

yang memberikan manfaat sekunder, yang 

meliputi kinerja lingkungannya. Kinerja 

lingkungan mungkin berhubungan dengan produk 

itu sendiri atau aspek, seperti pembuangan air 

atau menggunakan sumber alternatif energi dan 

dapat memberikan kesempatan untuk produk 

diferensiasi. Beberapa penulis menyarankan 

bahwa sejak kepuasan cenderung ingin 

mengabaikan jangka panjang terbaik kepentingan 

masyarakat dan lingkungan, dalam konteks 

keberlanjutan kebutuhan dan keinginan dari 

konsumen perlu dipertimbangkan kembali (Mc 

Daniel dan Rylander, 1993).  
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Konsep pemasaran sosial berpendapat 

bahwa tugas organisasi adalah menentukan 

kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar 

sasaran dan untuk memberikan kepuasan yang 

diinginkan secara lebih efektif dan efisien 

daripada pesaing dengan cara yang melindungi 

atau meningkatkan konsumen dan kesejahteraan 

masyarakat (Kotler, 1997, hal 27). 

 

Customer Satisfaction 

Kepuasan pelanggan merupakan konsep 

penting dalam konsep pemasaran dan penelitian 

pelanggan. Sudah menjadi pendapat umum jika 

pelanggan merasa puas dengan suatu produk atau 

merek, mereka cenderung akan terus membeli 

dan menggunakannya serta memberitahu orang 

lain tentang pengalaman mereka yang 

menyenangkan dengan produk tersebut. Jika 

mereka tidak dipuaskan, mereka cenderung 

beralih serta mengajukan keberatan kepada 

produsen, pengecer dan bahkan menceritakannya 

kepada pelanggan lainnya. 

Menurut Kotler dan Susanto (2000) 

kepuasan  didefinisikan sebagai tingkat perasaan 

seseorang telah membandingkan kinerja atau 

hasil yang dia rasakan dibandingkan harapannya. 

Hal ini juga didukung oleh Philip Kotler (2003) 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan . 

Sedangkan menurut Richad Oliver yang 

dikutip oleh Handi Irawan (2007) kepuasan 

adalah respon pemenuhan dari konsumen. 

Kepuasan adalah hasil dari penilaian dari 

konsumen bahwa produk atau pelayanan telah 

memberikan tingkat kenikmatan dimana tingkat 

pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. 

 

Customer Loyalty 

Customer loyalty mencerminkan 

komitmen psikologis terhadap produk tertentu 

(barang dan jasa). Customer loyalty dapat 

tercipta ketika pelanggan tersebut menjadi puas 

akan barang dan jasa yang ditawarkan.  

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas 

dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. 

Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi 

timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.  

 

Usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kepuasaan konsumen lebih cenderung 

mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan 

konsep loyalitas konsumen lebih menekankan 

kepada perilaku pembeliannya. 

Boulding (dalam Ali Hasan, 2008:83) 

mengemukakan bahwa terjadinya loyalitas merek 

pada konsumen disebabkan oleh adanya pengaruh 

kepuasan dan ketidakpuasan terhadap merek 

tersebut yang terakumulasi secara terus – menerus 

disamping adanya persepsi tentang kualitas 

produk. 

Customer loyalty atau loyalitas konsumen 

menurut Amin Widjaja Tunggal (2008) adalah 

kelekatan pelanggan pada suatu merek, toko, 

pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain 

berdasarkan sikap yang menguntungkan dan 

tanggapan yang baik, seperti pembelian ulang. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa ada unsur perilaku dan sikap dalam 

loyalitas pelanggan. 

 

Positif WOM 

Komunikasi dari mulut ke mulut (words 

of mouth) masih merupakan jenis aktivitas 

pemasaran yang paling efektif di Indonesia 

(vibiznews, Oktober 2007).  Menurut Brown et al. 

(2005 : 125), Words of Mouth (WOM) terjadi 

ketika pelanggan berbicara kepada orang lain 

mengenai pendapatnya tentang suatu merk, 

produk, layanan atau perusahaan tertentu pada 

orang lain. Apabila pelanggan menyebarkan 

opininya mengenai kebaikan produk maka disebut 

sebagai WOM positif tetapi bila pelanggan 

menyebarluaskan opininya mengenai keburukan 

produk maka disebut sebagai WOM negatif.  

WOM Positif dapat berarti apabila 

seseorang melakukan bisnis dengan suatu 

perusahaan dan melakukan rekomendasi kepada 

orang lain mengenai perusahaan tersebut (Brown, 

et al.2005). Pada studi sebelumnya menyatakan 

bahwa WOM positif sembilan kali lebih efektif 

dan merupakan bentuk periklanan tradisional 

yang dapat merubah ketidaksenangan atau 

kenetralan seseorang menjadi sikap positif 

terhadap suatu produk / jasa. 

  

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang dikembangkan pada 

penelitian mengacu pada tinjauan pustaka 

sehingga dapat digambarkan dalam model 

penelitian sebagai berikut: 
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Pengembangan Hipotesis 

H1: Atribut layanan hotel mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan 

H2: Attributes Enviromental mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasa pelanggan 

H3: Kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

langsung dengan loyalitas pelangga 

H4 : Loyalitas pelanggan berpengaruh secara 

langsung  dengan positif WOM 

H5: Kepuasan pelanggan berpengaruh langsung 

dengan positif WOM 

 

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Robinot dan 

Giannelloni (2010) dan bersifat kuantitatif. 

Metode penelitian yang digunakan adalah casual 

research (untuk menjelaskan pengaruh antar 

variabel dengan variabel lainnya yang diuji 

dalam penelitian ini) dengan cara survey. 

 

Variabel dan Pengukuran 

Variabel bebas “independent variable” 

penelitian ini adalah Attributes of hotel service 

dan Enviromental attributes dan variable tidak 

bebas “dependent variable” adalah customer 

loyalty dan positif words of mouth dengan 

variable mediasi customer satisfaction 

Selanjutnya responden diminta untuk 

memberikan tanggapan atau respon terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan 5 

poin skala likert (1 =  sangat tidak setuju, 2 = 

tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat 

setuju) 

 

Sampel dan Pengumpulan Data 

Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk 

menjawab masalah atau tujuan penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif 

maupun kausal dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survey menggunakan 

kuesioner ataupun observasi (Hermawan, 2006).  

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik 

convience sampling yaitu cara pemilihan atau 

penarikan sampel berdasarkan kemudahan 

(Anwar sanusi 2011).  Sampel yang dipilih adalah 

konsumen yang menginap di hotel Shangrilla di 

wilayah Jakarta melalui penyebaran kuesioner. 

Dari penyebaran 150 Profil responden dalam 

penelitian ini dilihat dari beberapa karakterisitik, 

seperti perbedaan jenis kelamin, usia responden, 

pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan tiap 

bulan.  

 

Karakteristik Responden 

Penentuan jumlah sampel sebanyak 112 

(seratus dua belas) responden dimana berdasarkan 

Hair, et.al (2006), menganjurkan penarikan 

sampel dengan maximum likehood estimation 

(MLS) adalah sebanyak 100 (seratus) sampai 

dengan 200 (dua ratus) responden dengan alpha 

sebesar 5% untuk mendapatkan kemampuan 

menjelaskan (power level) sebesar 90 – 90%  

Perhitungan banyaknya sampel yang 

ditargetkan menggunakan batas toleransi 

kesalahan (margin error)10% dengan tingkat 

kepercayaan 90%. Keterbatasan data konsumen 

yang menginap di hotel Shangrilla, maka untuk 

menentukan ukuran sampel dengan menggunakan 

rumus Walpole: 

 

 
 

Dimana: 

N :Ukuran sampel 

Zα/2   : Angka koefisien tabel Z pada tingkat α/2 

e : Tingkat kesalahan (error) yang dapat  

             ditolerir pada penelitian 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berkaitan dengan akurasi, 

konsistensi dan prediktabilitas pada suatu alat 

ukur. Menurut Hair, Anderson (2006) “ 

Realibility extens to which a variables is 

consistent in what is intended to measure”. Uji 

reliabilitas diukur dengan menggunakan 

cronbach’s alpha bagi setiap variabel. 
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Uji reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1 

dimana batas terendah yang dapat diterima 

adalah 0,6 sampai 0.7 (Hair, 2006). Hasil uji 

reliabilitas pada penelitian ni dapat dilihat pada 

tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

NO Variable N of items 

Cronbr

achs 

Alpha 

Kep

utus

an 

1 
Attributes of 

hotel service 
20 0.973 

Reli

abel 

2 
Enviromental 

attributes 
9 0.971 

Reli

abel 

3 
Customer 

satisfaction 
3 0.912 

Reli

abel 

4 
Customer 

loyalty 
2 0.876 

Reli

abel 

5 Positif WOM 2 0.900 
Reli

abel 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat 

dilihat bahwa koefisien cronbach alpha untuk 

keseluruhan butir instrument penelitian ini adalah 

reliable dikarenakan memenuhi persyaratan 

minimal reliabilitas  

 

Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah semua pertanyaan dalam instrument 

penelitian ini benar telah mengukur apa yang 

hendak diukur. Jika alat ukur ini valid, maka 

instrument penelitian berarti dapat mengukur apa 

yang menjadi tujuan penelitian. Uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini construct 

validity  yang mencakup pemahaman 

argumentasi teoritik yang melandasi pengukuran 

yang diperoleh. Pendekatan yang dilakukan 

adalah menghubungkan suatu construct yang 

diteliti dengan construct lainnya yang dibentuk 

dari kerangka teoritik (Hermawan, 2006). Sebuah 

item dianggap valid bila nilai p<0,05 dan 

koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 (Fox, 

2006; Hooper dkk, 2006) 

 

 

Tabel 3 

Uji Validitas 

No Variabel 

Koefisie
n 

korelasi 

R 
tabel p-

value Keputusan 

1 

Attribute of 
hotel service   

 
    

  Serv1 0.823 0.186 0.000 valid 

  Serv2 0.816 0.186 0.000 valid 

  Serv3 0.838 0.186 0.000 valid 

  Serv4 0.786 0.186 0.000 valid 

  Serv5 0.847 0.186 0.000 valid 

  Serv6 0.828 0.186 0.000 valid 

  Serv7 0.809 0.186 0.000 valid 

  Serv8 0.827 0.186 0.000 valid 

  Serv9 0.845 0.186 0.000 valid 

  Serv10 0.845 0.186 0.000 valid 

  Serv11 0.830 0.186 0.000 valid 

  Serv12 0.827 0.186 0.000 valid 

  Serv13 0.856 0.186 0.000 valid 

  Serv14 0.835 0.186 0.000 valid 

  Serv15 0.817 0.186 0.000 valid 

  Serv16 0.813 0.186 0.000 valid 

  Serv17 0.764 0.186 0.000 valid 

  Serv18 0.786 0.186 0.000 valid 

  Serv19 0.755 0.186 0.000 valid 

  Serv20 0.749 0.186 0.000 valid 

2 

Environmental 
Attributes   

 
    

  Env1 0.905 0.186 0.000 valid 

  Env2 0.921 0.186 0.000 valid 

  Env3 0.896 0.186 0.000 valid 

  Env4 0.861 0.186 0.000 valid 

  Env5 0.910 0.186 0.000 valid 

  Env6 0.882 0.186 0.000 valid 

  Env7 0.901 0.186 0.000 valid 

  Env8 0.905 0.186 0.000 valid 

  Env9 0.917 0.186 0.000 valid 

3 

Customer 
satisfaction   

 
    

  Csat1 0.923 0.186 0.000 valid 

  Csat2 0.925 0.186 0.000 valid 

  Csat3 0.920 0.186 0.000 valid 

4 

Customer 
loyalty   

 
    

  Cloy1 0.944 0.186 0.000 valid 

  Cloy2 0.943 0.186 0.000 valid 

5 Positif WOM        

  Wom1 0.952 0.186 0.000 valid 

  Wom2 0.955 0.186 0.000 valid 
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Dari hasil pengujian di atas terlihat nilai p 

semua item dari setiap variable lebih kecil dari 

0,05 dan koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item dari 

variable-variabel tersebut valid sehingga dapat 

dilanjutkan. 

  

Metode Analisis Data 

Data primer yang dikumpulkan melalui 

kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan 

salah satu metode multivariate regression, yaitu 

Structural Equation Modeling (SEM). Metode 

SEM (Structural Equation Modeling), digunakan 

dalam mengolah data hasil penelitian dengan 

software Amos dan SPSS. Menurut Ferdinand 

(2000) SEM adalah sekumpulan teknik teknik 

statistic yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan yang relative rumit secara 

simultan.  

Sebelum menganalisa hipotesa yang 

diajukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

kesesuain model (goodness-of-fit-model). 

Pengujian kesesuaian model ini dilakukan 

dengan melihat beberapa kriteria pengukuran, 

yaitu : 

 

Tabel 4 

GOODNESS OF FIT 

 

Pengukura

n 

Goodness-

of-fit 

Batas 

Penerimaa

n 

Yang 

Disarankan 

Nilai 

   

Keput

usan 

Chi-Square 

hitung 

X2 hit < X2 

tabel(df=58

8) 

593.10

1 <  

645.52 

Fit 

P-value 

Chi-Square 
≥ 0.05 0.433 Fit 

CMIN/DF < 2 1.009 Fit 

GFI  ≥ 0.90 0.742 
Margi

nal Fit 

RMSEA ≤ 0.08 0.009 Fit 

AGFI ≥ 0.85 0.708 
Margi

nal Fit 

TLI ≥ 0.90 0.998 Fit 

CFI ≥ 0.90 0.999 Fit 

 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

  

Statistik Deskriptif 

  

Statistik deskriptif merupakan ringkasan 

jawaban yang diberikan responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Tujuan 

dilakukan pengujian statistik deskriptif ini adalah 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang ditinjau dari nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Dalam analisa statistik deskriptif yang 

diuraikan berikut ini, nilai mean adalah nilai rata-

rata dari keseluruhan  responden terhadap 

variabel yang diteliti, sedangkan standar deviasi 

menunjukkan variasi dari jawaban responden. 

Bila standar deviasi semakin mendekati angka nol 

menunjukkan bahwa jawaban dari responden 

semakin tidak beragam (bervariasi). Sebaliknya, 

jika nilai standar deviasi yang menjauhi angka nol 

menunjukkan bahwa jawaban dari responden 

adalah beragam (bervariasi). 

Nilai minimum adalah jawaban (skala) 

terendah yang dipilih oleh responden.   

Sedangkan untuk nilai maksimum adalah jawaban 

(skala) tertinggi yang dipilih oleh responden.  

 

Berikut ini adalah tabel dari statistik deskriptif : 

 

Tabel 5 

 

Descriptive Statistics

112 1.75 5.00 3.771 .727

112 1.22 5.00 3.836 .901

112 1.00 5.00 3.881 .864

112 2.00 5.00 3.973 .657

112 2.00 5.00 4.027 .700

112

Attribute of  hotel serv ice

Env ironmental Attributes

Customer satisfaction

Customer loyalty

Positif  WOM

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

 
 

Variabel Attributer of hotel services 

menghasilkan nilai rata-rata 3.771, yang 

menunjukkan bahwa responden merasa setuju 

dengan cara konfirmasi pesanan melalui email, 

enah hotel yang jelas, tidak menunggu dalam 

memperoleh kunci, kualitas hotel sesuai dengan 

jumlah bintang, harga yang sesuai, tempat parker 

yang memadai, 
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dekorasi kamar yang menyenangkan, kamar 

mandi bersih, staf hotel yang ramah, tempat tidur 

yang nyaman, kontak telepon yang berfungsi, 

tersedianya kolam renang, sauna dll serta fasilitas 

seperti tv, ac berfungsi dengan baik. Nilai rata-

rata minimum sebesar 1.75 dan nilai rata-rata 

maksimum sebesar 5.00. Nilai standar deviasi 

sebesar 0.727. Menjauhi angka nol menunjukkan 

bahwa penyebaran data bersifat heterogen, hal ini 

berarti jawaban responden adalah beragam 

(bervariasi). 

 

Variabel Environmental attributes 

menghasilkan nilai rata-rata 3.836 yang 

menunjukkan bahwa responden merasa setuju 

dengan adanya tempat sampah dihotel, sabun dan 

shampoo menggunakan dispenser dalam kamar 

mandi, hotel melakukan efesiensi pencahayaan, 

mematikan semua fasilitas apabila kamar 

tersebut tidak dipakai, sprei dan handuk diganti 

ketika tamu memintanya, kran kamar mandi bisa 

dibesarkan dan dikecilkan serta melakukan 

promosi dengan kertas daur ulang. Nilai rata-rata 

minimum sebesar 1.22  dan nilai rata-rata 

maksimum sebesar 5.00. Nilai stadar deviasi 

sebesar 0.901. Menjauhi angka nol menunjukkan 

bahwa penyebaran data bersifat heterogen, hal ini 

berarti jawaban responde adalah beragam 

(bervariasi) . 

 

Variabel Customer satisfaction 

menghasilkan nilai rata-rata 3.881, yang 

menunjukkan bahwa responden merasa puas 

dengan ketika menginap dan pelayanan serta 

konsep hotel.  Nilai rata-rata minimum sebesar 

1.00 dan nilai rata-rata maksimum sebesar 5.00. 

Nilai stadar deviasi sebesar 0.864. Menjauhi 

angka nol menunjukkan bahwa penyebaran data 

bersifat heterogen, hal ini berarti jawaban 

responde adalah beragam (bervariasi). 

Variabel Customer loyalty menghasilkan 

nilai rata-rata 3.973 yang menunjukkan bahwa 

responden merasa setuju untuk menginap 

kembali di hotel tersebut. Nilai rata-rata 

minimum sebesar 2.00 dan nilai rata-rata 

maksimum sebesar 5.00. 

Nilai stadar deviasi sebesar 0.657. 

Menjauhi angka nol menunjukkan bahwa 

penyebaran data bersifat heterogen, hal ini berarti 

jawaban responde adalah beragam (bervariasi)  

Variabel Positif words of mouth  

menghasilkan nilai rata-rata 4.027, yang 

menunjukkan bahwa responden merasa setuju dan 

akan merekomendasikan secara positif hotel 

tersebut kepada orang lain. Nilai rata-rata 

minimum sebesar 2.00 dan nilai rata-rata 

maksimum sebesar 5.00. Nilai stadar deviasi 

sebesar 0.700. Menjauhi angka nol menunjukkan 

bahwa penyebaran data bersifat heterogen, hal ini 

berarti jawaban responde adalah beragam 

(bervariasi)  

  

Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang diajukan dengan 

menggunakan metode structural equation 

modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS 

dan SPSS. Metode ini dipilih terdapat variable 

dependen (endogenous) yang menjadi variable 

independen (exogenous) untuk variable lainnya. 

Adapun dasar pengambilan keputusan uji hipotesa 

adalah dengan cara membandingkan antara t-

hitung dengan t-tabel atau dengan cara 

membandingkan probabilita t-hitung dengan 

alpha 5%. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho 

diterima, Ha ditolak.  Peneliti juga dengan 

membandingkan p-value yakni harus < 0,5 

dengan alpha 5% - 10%. Jika p-value > 0,5 maka 

Ho diterima, Ha ditolak.  Demikian pula 

sebaliknya terdapat pengaruh yang siginifikan 

diantara kedua variable. Berikut ini hasil 

pengujian hipotesa dengan metode structural 

equation modeling. 

 

Tabel 6 

UJI HIPOTESA 
No Model Estimate t-tabel P Ho 

1 

Attribute of_hotel 

service  

Customer_satisfaction 

0.385 3.326 0.000 Ditolak 

2 

Environmental_Attribut

es  

Customer_satisfaction 

0.250 2.440 0.015 Ditolak 

3 
Customer_satisfaction 

 Customer_loyalty 
0.177 2.380 0.017 Ditolak 

4 
Customer_loyalty  

Positif_WOM 
0.314 2.728 0.006 Ditolak 

5 
Customer_satisfaction 

 Positif_WOM 
0.149 2.005 0.045 Ditolak 
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Hipotesis 1 

Hipotesis pertama menguji pengaruh 

attribute of hotel service terhadap customer 

satisfaction.  Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alteratif (Ha) adalah sebagai berikut:  

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh positif attributes 

of hotel service terhadap customer satisfaction 

Ha1 : Terdapat pengaruh positif attributes of 

hotel service terhadap customer satisfaction 

Hipotesis 2 

Hipotesis kedua menguji pengaruh 

environmental attributes terhadap customer 

satisfaction. Hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alteratif (Ha) adalah sebagai berikut:  

Ho2  : Tidak terdapat pengaruh positif 

environmental attributes terhadap customer 

satisfaction 

Ha2  : Terdapat pengaruh positif environmental 

attributes terhadap customer satisfaction 

Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga menguji pengaruh 

customer satisfaction terhadap customer loyalty. 

Bunyi hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alterative 

(Ha) adalah sebagai berikut:  

Ho3  : Tidak terdapat pengaruh positif 

customer satisfaction terhadap customer loyalty 

Ha3  : Terdapat pengaruh positif customer 

satisfaction terhadap customer loyalty 

Hipotesis 4 

Hipotesis keempat menguji pengaruh 

customer loyalty terhadap positif words of mouth 

Bunyi hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alterative 

(Ha) adalah sebagai berikut:  

Ho4  : Tidak terdapat pengaruh positif 

customer loyalty terhadap positif words of mouth 

Ha4  : Terdapat pengaruh positif customer 

loyalty terhadap positif words of mouth 

Hipotesis 5 

Hipotesis kelima menguji pengaruh 

customer satisfaction terhadap positif  words of 

mouth Bunyi hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alterative (Ha) adalah sebagai berikut:  

Ho5  : Tidak terdapat pengaruh positif 

customer satisfaction terhadap positif words of 

mouth  

Ha5  : Terdapat pengaruh positif customer 

satisfaction terhadap positif words of mouth 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pada 

tabel 6 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut attributes of hotel service dan 

environmental attributes berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin besar attributes baik 

service maupun environmental yang diterima oleh 

konsumen atau yang dirasakan oleh tamu hotel, 

maka semakin besar pula customer satisfaction 

yang dirasakan oleh konsumen atau tamu hotel. 

Terdaapt pengaruh positif  customer satisfaction 

terhadap customer loyalty dan positif WOM. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar 

konsumena merasakan kepuasannya, maka 

semakin besar pula dia akan setia terhadap 

perusahaan sekaligus memberikan promosi secara 

positif terhadap konsumen yang lain. Begitu pula 

customer loyalty berpengaruh positif terhadap 

positif WOM. Jadi dengan adanya customer 

satisfaction yang dirasakan oleh konsumen pada 

perusahaan akan mempunyai mempengaruhi 

konsumen untuk setia untuk menjadi konsumen 

perusahaan (customer loyalty) dan memberikan 

promosi positif terhadap orang lain. (Positif 

WOM). 

 

Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya, untuk dapat memperbaiki 

kekurangan ataupun keterbatasan yang ada pada 

penelitian ini. Yaitu: (1) Menambah jumlah hotel 

sebagai objek penelitian, menambah jumlah 

responden, dengan menambah jumlah sampel 

penelitian, maka penelitian diharapkan dapat 

menguji validitas dan realibitas dengan hasil yang 

baik (2) Sebaiknya penelitian tidak hanya 

dilakukan pada industry perhotelan saja, bisa 

dilakukan di industry restoran atau jasa yang 

lainnya. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk menambah variabel independen seperti 

perceive value, Pay more       

 

42 



                                                                                                                                                     45 

 

Jurnal GICI Vol. 5, No.2 Tahun 2015 – ISSN 2088 - 1312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Burn, David J (2005), “Image Transference and 

Retail Site Selecton”, International Journal 

of Retail & Distribution Management Vo. 

20, Edisi 5 Bradford 

Casalo, Falvian, Guinaliu (2008), “The role of 

satisfaction and website usability in 

developing customer loyalty and positive 

word of mouth in the e-banking services”, 

The international Journal of Bank 

Marketing, vol. 26, No. 6 Emerald Group 

Publishing 

Chan, Ho (2006), “Hotel’e environmental 

management system (ISO 14001): creative 

financing strategy, “ International journal 

of contemporary hospitality managemenet, 

volume 18, No. 4, Emerald Group 

Publishing 

Dimitriades (2006), “Customer satisfaction, 

loyalty and commitment in service 

organizations some evidence from 

Greece”, Management Research News, 

Vo. 29 No. 12, Emerald Group Publishing 

Hartman, Patrick, Vanessa Apaolaza Ibanes dan 

F. Javier Forcada sainz (2005), “Green 

branding effect on attitude: functional 

versus emotional positioning strategies”, 

Marketing intelligence and planning, Vol. 

23 No. 1, pp9.29 

Hermawan (2006), “Metodologi penelitian 

bisnis”, Lembaga Penenrbit Universitas 

Trisakti, Jakarta 

Hui-Fen, Lee-Hi (2010), Customer Satisfaction 

on Dinning Area/Hotel Circumstance and 

Service Quality in the Tourist Insutry: A 

Case Study of Visitors to the Greem 

Island, The Journal of International 

Management Studies, Volume 5, Number 2 

Jill Griffin (2005), Customer Loyalty, Jakarta 

Erlangga 

Junedi, Shellyana (2005), Konsumen hijau 

harapan menuju sekologi berkelanjutan 

yang seimbang, Web blog 18 Desember 

2005 

Kuminoff, Zhang, Rudi (2010), “ Are travelers 

willing to pay more a premium to stay at a 

green hotel? Evidence from an internail 

meta-analysis of hedonic price premia:, 

Agricultural and resources economics 

review, Northeastern Agricultural and 

Resources Economics Association 

Leon, Kanuk (2004), Consumer Behavior, 

Perason Prentice Hall  

Manakota, Jauhari (2007), “ Exploring consumer 

attitude and behavior towards green 

practices in the lodging industry in India”, 

International journal od contemporary 

hospitality management, Volume 59, No. 

27, Emerald Group Publishing 

Molina, David, Esteban (2007), Relational 

benefits and customer satisafcation in retail 

banking”, International Journal of Bank 

Marketing, Vol. 25 No. 4, Emerald Group 

Publishing 

Robinot, Giannelonni (2010), “Do hotel’s green 

attributes contributes to customer 

satisfaction?”, Journal of service 

marketing, volume 24, Emerald Group 

Publishing 

Siidiqi (2011), “Interrelations between Service 

Quality Atrributes, Customer Satisfaction, 

and Customer Loyalty in the Retail 

Banking Sector in Bangladesh”, 

International Journal of Business and 

Management Vol. 6, No. 3 

Wibowo, Budi (2002), Green consumerism dan 

green marketing: perkembangan perilaku 

konsumen dan pendekatan pemasaran, 

usahawan, No. 6, XXXI, Juni 2002, pp 12 - 

15 

 

43

6 



                                                                                                                                                     46 

 

Jurnal GICI Vol. 5, No.2 Tahun 2015 – ISSN 2088 - 1312 

Faktor-faktor  yang Menjadi Prioritas Lembaga Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kepuasan Peserta Didik 

Factors Being Priorities in Education Institutions in Improving Satisfaction of Students 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

Email : Dyahsidik@gmail.com 

 

Abstrak 
 Setiap Institusi Pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan prasarana dan sarana yang 

dapat memuaskan para peserta didik yang belajar di tempat mereka. Sementara itu globalisasi di 

segala memunculkan persaingan yang sangat ketat, termasuk di bidang bisnis jasa pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan belajar, 

menaikkaan semangat dan motivasi belajar siswa, serta upaya apa yang perlu dilakukan oleh pihak 

manajemen lembaga pendidikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa-siswinya. Analisis 

yang dilakukan meliputi faktor-faktor pelayanan dalam dimensi Penampilan Fisik (tangible), 

Kehandalan (reliability), Tanggapan (responsiveness), Kepastian (assurance), dan Empati (emphaty) 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan siswa.  

 Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 siswa yang dilakukan 

pada bulan Juni 2012. Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan digunakan rumus Slovin. 

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengukur tingkat 

kepuasan responden/siswa terhadap pelayanan yang diberikan  digunakan metode Importance 

Performance Analysis. 

           Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang menjadi perhatian utama bagi 

peserta didik adalah: ketersediaan tempat ibadah, tempat parkir yang aman serta memadai, toilet 

yang bersih, kelengkapan sarana belajar, kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi, 

pengajar/pegawai yang siap membantu, pengajar/pegawai memberikan informasi pendidikan yang 

jelas dan terkini serta nyaman saat proses belajar mengajar. 
    Kata Kunci : Kepuasan Siswa,  IPA analysis 

 

Abstract 
Each educational institution is responsible for providing facilities and infrastructure that can 

satisfy the learners who learn in their place. Besides globalization in all fields, including education, 

increase competition in the field of business education services. This study aims to find out the 

factors that can give satisfaction to learn and to increase spirit and student motivation. This study 

analyzes the factors of service in dimensions physical appearance (tangible), reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy that affects the level of satisfaction or dissatisfaction of 

students and to analyze the efforts of what needs to be done by the management of educational 

institutions to improve services to students. 

Data collection is done by distributing questionnaires to 100 students conducted in June 2012. 

Sampling using incidental sampling method, while data analysis is descriptive qualitative and 

quantitative. To measure the level of satisfaction of respondents/students used  Importance 

Performance Analysis. 

           Based on the survey results revealed factors of major concern for students are: the availability 

of a place of worship, a secure parking lot and adequate, clean toilet, completeness means of 

learning, the ability of teachers in presenting the material, teachers / employees who are ready to 

help, teacher / giving employees a clear educational information and current as well as convenient 

during the learning process. 

Keyword : IPA analize, satisfaction to learn 
____________________ 
*Penulis Korespondensi.  

  Alamat E-mail : dyahsidik@gmail.com (Dyah),  
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1. Pendahuluan  
 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 31 dan UU 

No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan menjadi tanggung-jawab bersama 

antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut 

menunjukkan Institusi Pendidikan bertanggung 

jawab juga dalam memberikan prasarana dan 

sarana yang dapat memuaskan dan menaikkan 

semangat para siswa maupun mahasiswa yang 

belajar di tempat mereka. 

Selain itu perubahan-perubahan pola 

pendidikan yang begitu cepat, silih berganti serta 

globalisasi di segala bidang termasuk bidang 

pendidikan, memunculkan persaingan yang 

sangat ketat di bidang bisnis jasa pendidikan. 

Lembaga maupun institusi pendidikan harus 

selalu siap dengan perubahan-perubahan yang 

dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan, 

juga harus siap bersaing. 

Penelitian ini mencoba mengungkap jalan 

keluar dari permasalahan pada lembaga dan 

institusi pendidikan dalam hal menaikkan 

semangat dan motivasi belajar siswa serta 

mencari tahu faktor-faktor apa yang dianggap 

penting oleh para siswa untuk suatu lembaga atau 

pun institusi pendidikan dan dapat memberikan 

kepuasan belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa 

faktor-faktor pelayanan dalam dimensi 

Penampilan Fisik (tangible), Kehandalan 

(reliability), Tanggapan (responsiveness), 

Kepastian (assurance), dan Empati (emphaty) 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan maupun 

ketidakpuasan siswa dan untuk menganalisa 

upaya apa yang perlu dilakukan oleh pihak 

manajemen lembaga pendidikan untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap siswa-

siswinya.  
   

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Sebuah lembaga pendidikan yang baik 

adalah yang senantiasa mengembangkan mutu 

pendidikan secara terus menerus. Hal ini 

disebabkan karena ilmu pengetahuan dan 

kebutuhan hidup manusia senantiasa berkembang. 

Di sisi lain perkembangan persaingan global 

menuntut penyelenggara pendidikan untuk 

senantiasa mengkaji dan mengevaluasi diri. 

Perbaikan di semua sisi menjadi sebuah 

keniscayaan.  

Pada saat ini banyak institusi pendidikan 

yang memasukkan perbaikan mutu pendidikan 

sebagai salah satu program mereka.  

Dalam Yamit (2001: 7), Goetsch Davis 

mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan. Sementara Deming 

mendefinisikan kualitas adalah apapun yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Berdasarkan Undang-undang  Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan 

bahwa dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi 

pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

evaluasi dilakukan oleh lembaga dan proses 

pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan 

secara berkesinambungan. 

Untuk melakukan survey kepuasan 

pelanggan menurut Kotler (1997:36) dapat 

dilakukan beberapa cara berikut: 

a) Directly Reported Satisfaction 

Melalui pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden untuk mengetahui apakah mereka 

sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas atau 

sangat tidak puas. 

b) Derived Dissatisfaction 

Responden ditanyakan mengenai besarnya 

harapan konsumen dan kinerja 
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yang mereka rasakan. 

c) Problem Analysis 

Melalui permintaan kepada responden 

untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi 

berkaitan dengan penawaran perusahaan, dan 

saran-saran untuk perbaikan. 

d) Importance  Performance Analysis (IPA) 

 Responden diminta memberikan penilaian 

terhadap berbagai atribut berdasarkan tingkat 

kepentingan/harapan mereka dan tingkat 

kepuasan akan kinerja perusahaan untuk atribut 

tersebut.  

 Setiap attribut akan dilihat posisinya pada 

IPA diagram yang  dibagi menjadi 4 Kuadran 

seperti terlihat pada gambar 1, yaitu:  

Kuadran A 

Atribut perlu mendapatkan prioritas utama, 

karena keberadaan atribut inilah yang dinilai 

sangat penting menurut konsumen, sedangkan 

tingkat pelaksanaan kinerjanya masih belum 

memuaskan. 

 

Kuadran B 

Atribut yang perlu dipertahankan karena 

pelaksanaannya telah sesuai dengan keinginan 

dan harapan konsumen. 

 

Kuadran C 

Atribut yang kurang penting bagi konsumen 

sedangkan kualitas kinerjanya 

dinilai cukup. 

 

Kuadran D 

Atribut terlalu berlebihan dalam pelaksanaannya 

karena konsumen puas sementara mereka 

menganggap tidak terlalu penting. 

 

 
Gambar 1. Pembagian Kuadran Importance Performance 

Analysis 
 

 

 

 

 

 

Penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini antara lain: 

 

1. Hery Muljono (2011), Pengaruh Iklim 

Kerja dan kompensasi terhadap 

kepuasan kerja di Lembaga BKB 

Nurul Fikri Jakarta. 

 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim 

kerja dan kompensasi memberikan pengaruh yang 

positif terhadap peningkatan kepuasan kerja 

karyawan Bimbingan dan Konsultasi Belajar 

Nurul Fikri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik iklim kerja yang tercipta dan kompensasi 

yang diberikan hal tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan kerja yang dirasakan 

karyawannya. 

 

2. Hidayanto,  Manan (2012),  Pengaruh  

Kualitas  Jasa  terhadap  Loyalitas  Peserta 

Didik  pada  Lembaga  BKB  Nurul  Fikri  

Malang. 

 

Hasil penelitian  ini  menunjukkan   hal-hal 

yang harus diperhatikan pada  kreatifitas  tata  

letak  ruang  dan  bentuk  perabot,  keandalan dan  

kemampuan  para  tentor  harus  dipertahankan  

dan  terus  melakukan  inovasi dalam  sistem  

pengajaran,  peningkatan  daya  tanggap  tentor  

dan  keamanan, mempertahankan empati yang 

telah bagus. 

 

3. Funnisa, Naftika  Dyah (2012), Kontribusi 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik di Lembaga Bimbingan 

Belajar (LBB) Haz Excellent Kecamatan 

Porong Kabupaten Sidoarjo. 

 

Penelitian menunjukkan Semakin tinggi 

motivasi belajar yang diberikan pada peserta didik 

akan mendapatkan hasil belajar yang tinggi pula.  

\Hipotesa dalam penelitian ini adalah diduga 

adanya butir-butir kegiatan/atribut yang tingkat 
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kepentingannya tinggi tetapi kinerjanya rendah, 

begitu pula sebaliknya. 

 

3. Hipotesis 

 

 Hipotesa dalam penelitian ini adalah 

diduga adanya faktor-faktor yang dinilai penting 

oleh siswa namun dalam pelaksanaannya oleh 

institusi pendidikan ada yang sudah memuaskan 

dan ada yang belum.  

 

4. Metodologi 

  

Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi lima 

tahap yang dapat dilihat pada gambar 2. Diawali 

dengan penentuan kriteria kepuasan dan kriteria 

kepentingan dari anak didik. Kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan sampel dan 

penyebaran kuesioner serta pengolahan data juga 

diakhiri diskusi hasil. 

 

 

1. Penentuan kriteria kepuasan 

dan kepentingan peserta didik 

 

2. Penentuan sampel 

3. Penyebaran kuesioner 

4. Pengolahan data 

5. Pembahasan hasil 

 
 

Gambar 2. Tahapan penelitian  
 

 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) 

kelompok variable, yaitu : 

 

a). Variabel Kualitas  Pelayanan/Kinerja 

Variabel ini terdiri atas lima dimensi, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Penampilan fisik (tangible), seperti penampilan 

fasilitas fisik, peralatan, penampilan personel dan 

materi komunikasi. 

• Kehandalan (reliability), seperti kemampuan 

perusahaan untuk melaksanakan jasa-jasa yang 

dijanjikan dengan terpercaya dan akurat. 

• Tanggapan (responsiveness), seperti kemauan 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

yang cepat. 

• Kepastian (assurance), seperti pengetahuan dan 

keramahtamahan karyawan dan kemampuan 

karyawan untuk menciptakan opini yang dapat 

dipercaya pelanggan. 

• Empati (emphaty), kepedulian dan perhatian 

perusahaan terhadap pelanggan 

 

b). Variabel Kepuasan Pelanggan 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan  

pelanggan dan harapan mereka. 

 

Untuk mengetahui kepuasan siswa maka sesuai 

kriteria dari Philip Kotler (1997:49) ada lima hal 

yang harus dievaluasi seperti terlihat pada gambar 

3. 

 

 1. Bukti langsung (tangible) 
2. Keandalan (reliability) 

3. Daya tanggap (responsiveness) 

4. Jaminan (assurance) 

5. Empati (Emphaty) Tanggapan Siswa 

Tingkat 

Kepentingan 

Tingkat 

Kepuasan 

Kepuasan Siswa 

 
 

Gambar 3. Kriteria Kepentingan dan Kepuasan 

Siswa 
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Data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder.   

Metode pengambilan sample yang 

digunakan dalam penelitian adalah Accidental 

Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 

para siswa dan siswi kelas 12 di  Lembaga BKB 

NF wilayah Bekasi sebanyak 2029 orang.  

Sampel 100 orang siswa ditentukan 

dengan rumus Slovin. 

Data dari sampel dikunpulkan dengan 

menggunakan instrument kuesioner,  

dimanajawaban dinilai berdasarkan skala Likert 

1-5. 

Analisis yang dilakukan meliputi uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif 

kualitatif kuantitatif, dan Importance 

Performance Analysis (John A. Martila and John 

C. James, 1997). 

  
 

5. Hasil dan Pembahasan 
 

 

Hasil uji validitas dan reliabilitas 

menunjukkan bahwa data memenuhi kriteria 

reliabilitas dimana r hitung (mulai 0.376 sampai 

0.779) lebih besar dari r tabel (= 0,361) dan nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai kritis 0,6. 

 

Tabel 1. Tingkat Kepentingan (Y) dan Kepuasan 

(X) 

No 

Atr. 
Atribut/Dimensi Y' X' 

1 
Ruang belajar yang nyaman dan 

berAC 
4.39 4.06 

2 
Kelengkapan sarana belajar (w- 

board, OHP/LCD, modul) 
4.52 4.23 

3 
Ketersediaan tempat ibadah 

(musholla) 
4.53 3.44 

4 
Ketersediaan tempat parkir 

yang aman dan memadai 
4.54 2.77 

5 Tersedianya toilet yang bersih 4.56 3.36 

 

6 
Kemampuan pengajar  dalam 

menyampaikan materi 
4.54 

4.1

8 

7 
Penyampaian materi 

pelajaran mudah dipahami 
4.54 

3.9

8 

8 
Pengajar/ pegawai yang 

ramah dan siap menolong 
4.44 

4.0

4 

9 

Pengajar/ pegawai  

memberikan  informasi 

pendidikan  yang  jelas  dan 

terkini 

4.43 
4.0

3 

10 

Ketepatan waktu para 

pengajar dalam penyampaian 

materi yang sesuai jadwal 

4.36 
3.9

5 

11 

Pengajar/ pegawai cepat 

tanggap terhadap keluhan 

siswa, baik keluhan yang 

berkaitan dengan sarana 

belajar maupun materi ajar 

4.32 
3.8

2 

12 

Kemampuan pihak 

manajemen untuk  cepat 

tanggap menyelesaikan 

masalah yang timbul 

4.32 
3.7

4 

13 

Pengajar/ pegawai dalam 

memberikan pelayanan selalu 

mengutamakan etika 

4.33 
3.9

5 

14 

Pengajar/ pegawai dalam 

memberikan pelayanan selalu 

melaksanakan secara tuntas 

dan menyeluruh 

4.34 
3.7

7 

15 

Pengajar/ pegawai mampu 

memberikan penjelasan/ 

berkomunikasi dengan baik 

4.42 
3.9

8 

16 

Siswa merasa aman dan 

nyaman saat proses  belajar 

mengajar 

4.47 
4.0

9 

17 

Pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan yang 

dijanjikan dalan brosur/ 

promosi 

4.24 
3.8

3 

18 

Melakukan komunikasi yang 

efektif dengan orang-tua 

siswa mengenai hasil belajar 

siswa 

4.14 
3.2

7 

19 

Pegawai/ pengajar bersikap 

penuh perhatian dalam 

memberikan pelayanan 

4.3 
3.8

3 

20 

Pegawai/ pengajar  

memberikan rasa adil kepada 

setiap siswa 

4.34 
3.7

5 
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20 

Pegawai/ pengajar  

memberikan rasa adil kepada 

setiap siswa 

4.34 3.75 

21 

Pegawai/ pengajar bersikap 

ramah dalam memberikan 

pelayanan 

4.4 3.98 

22 

Pegawai/ pengajar berusaha 

memberikan pelayanan dengan 

komunikasi yang baik sesuai 

dengan karakter  individu 

peserta didik 

4.37 3.9 

 

Dari tabel 1 diatas dapat terlihat atribut 

mana saja yang penting atau kurang penting dan 

yang sudah memuaskan atau belum dengan 

melihat kategori berikut : 

Nilai 4,20 - 5,00 = Sangat penting (SP) 

Nilai 3,40 - 4,19 = Penting (P) 

Nilai 2,60 - 3,39 = Cukup penting (CP) 

Nilai 1,80 - 2,59 = Kurang penting (KP) 

Nilai 1,00 - 1,79 = Tidak penting (TP) 

 

 
 

Gambar 4.  Diagram Importance Performance 

Analysis 

 

Berdasarkan hasil analisa IPA yang 

dilakukan  di lembaga Pendidikan NF Bekasi 

terlihat lembaga ini harus memberikan prioritas 

utama untuk memperbaiki faktor-faktor berikut 

(kuadran kiri atas): 

 Ketersediaan tempat ibadah (musholla)  

 Ketersediaan tempat parkir yang aman 

dan memadai  

 Tersedianya toilet yang bersih  

 

 

Atribut-atribut ini dianggap sebagai faktor 

yang sangat penting namun kondisi pada saat ini 

belum memuaskan bagi para siswa, sehingga 

lembaga BKB Nurul Fikri harus mengupayakan 

peningkatan faktor-faktor tersebut. Untuk para 

siswa ternyata ketersediaan tempat ibadah masih 

belum memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa 

para siswa berharap agar tempat ibadah yang ada 

segera dibenahi sehingga dapat memuaskan 

kebutuhan para siswa. Lembaga juga harus 

memprioritaskan untuk meningkatkan 

pengamanan dan  memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi para siswa yang membawa 

kendaraan bermotor. Kemudahan dan 

kenyamanan tempat parkir harus segera 

diupayakan.  Faktor kebersihan dan kerapihan 

toilet yang masih belum memenuhi harapan para 

siswa perlu segera dilakukan tindakan-tindakan 

yang serius untuk itu.  

 

  

6. Kesimpulan dan Saran 

 

 Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang dianggap penting dan prioritas oleh 

peserta didik terhadap suatu lembaga 

pendidikan adalah: 

1. ketersediaan tempat ibadah (musholla) 

2. tempat parkir yang aman serta memadai  

3. toilet yang lebih bersih  

4. kelengkapan sarana belajar  

5. kemampuan pengajar dalam 

menyampaikan materi  

6. pengajar/pegawai yang ramah dan siap 

menolong 

7. pengajar/pegawai memberikan informasi 

pendidikan yang jelas dan terkini  

8. siswa merasa aman dan nyaman saat 

proses belajar mengajar  

 

Adapun faktor yang dianggap tidak penting 

adalah: 
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1. kemampuan pihak manajemen untuk cepat 

tanggap menyelesaikan masalah yang timbul  

2. pengajar/pegawai dalam memberikan 

pelayanan selalu melaksanakan secara tuntas 

dan menyeluruh  

3. melakukan komunikasi yang efektif dengan 

orang tua siswa mengenai hasil belajar siswa 

4. pegawai/pelajar memberikan rasa adil kepada 

setiap siswa  

5. ketepatan waktu para pengajar dalam 

panyampaian materi yang sesuai jadwal 

pengajar/pegawai cepat tanggap terhadap 

keluhan siswa  

6. melayani dengan mengutamakan etika  

7. pelayanan sesuai yang dijanjikan dalam 

brosur  

8. sikap penuh perhatian dalam pelayanan  

9. ramah dalam memberikan pelayanan,dan 

pelayanan yang baik sesuai dengan karakter 

individu peserta didik  
 

Saran 
 

 Untuk menaikkan semangat dan motivasi 

belajar siswa disarankan agar institusi-institusi 

pendidikan menyediakan sarana ibadah, toilet, 

tempat parkir dan kelengkapan belajar yang baik 

dan memuaskan siswa. Begitu pula dengan 

tenaga pengajar dan tenaga administratif yang 

handal dan ramah. 
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The Impact of Branding Factors in Influencing Customers Buying Decisions 

(Towards the Purchase of Apple’s Products for Personal Purposes) 
Tri Anggi Hardiyanti1 and Muhammad Masyhuri2 

 

Abstrak 

 Merk merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk mengetahui persepsi konsumen. 

Merk dapat dilihat sebagai pencitraan yang terdiri atas citra perusahaan, citra pengguna dan citra 

produk. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menentukan variabel-variabel pencitraan merk 

apa saja yang secara berkesinambungan dapat memberikan dampak positif dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian bagi konsumen produk Apple dan menentukan variabel apa saja yang 

paling dominan dalam pengambilan keputusan pembelian tersebut. Penelitian ini menggunakan 

dua variabel; yakni keputusan pembelian konsumen (Y) sebagai faktor terikat, dan citra 

perusahaan (X1),citra pengguna (X2), dan citra produk (X3) sebagai variabel bebas. Metode 

analisis yang dipakai adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, F hitung dan  T 

hitung. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai faktor keputusan pembelian konsumen adalah 

0,821dimana 0,183, 0,177, and 0,183 menunjukkan adanya perubahan dalam citra 

perusahaan,citra pengguna dan citra produk akan meningkatkan keputusan pembelian. Dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel citra merek memberikan dampak positif dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen akan produk Appleuntuk keperluan pribadi; dan 

variabel citra produk merupakan variabel yang paling dominan dalam pengambilan keputusan 

pembelian tersebut 

. 

Kata kunci : Apple, variabel-variabel citra merek,keputusan pembelian konsumen. 

Abstract 

 Branding is an important factor within companies to help them find out about customers 

perception about the company. Branding factors can be seen as brand image which includes 

corporate image, user image and product image. The main objective of this study is to determine 

the brand image variables which are simultaneously give positive effects in influencing Apple’s 

customer buying decisions or not and which dominant variable that give such most impact to 

Apple’s customer buying decisions. This study applied two variables. Customer buying decisions 

(Y) as a dependent variable, while corporate image (X1), user image (X2), and product image 

(X3) as independent variables. The analytical method used multiple regression analysis, 

determination coefficient, F Test and T Test. The results showed by using multiple regression 

analysis: customer buying decisions is 0,821. About 0,183, 0,177, and 0,183 indicates that any 

changes in the corporate image, user image and product image will increase customer buying 

decisions. It concluded that all brand image variables which include corporate image, user 

image and product image give positive effects in influencing customer buying decisions towards 

the purchase of Apple’s products for personal purposes; and product image variable is the 

dominant variable which most influencing customer buying decisions towards the purchase of 

Apple’s products for personal purposes. 

Keywords : Apple, brand image variables, customer buying decisions. 
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I. INTRODUCTION 

1.1 Research Background 

In the globalization and free trade era, 

people have to prepare themselves to face the big 

changes in all aspects, especially in the economy 

aspect. With the increasing of global market, the 

business players are being demanded to improve 

their performances in order to fulfill desired 

products and quality services that today’s market 

wants. The tight competition within the market is 

demanding any business players to work harder 

so they can participate in this tight competition. 

The challenge that needs to face by companies is 

trying to get the best way to seize and maintain 

market share. So that is why every business 

players should develop and design a strategy that 

will be capable of supporting their businesses. As 

stated by Kotler (2005:366): “One of strategies 

that can be pursued is marketing strategies.” 

Product brand is one of customers’ 

consideration in deciding and influencing their 

purchase decisions. The customer’s choice in one 

product brand depends on the image which is 

attached in that product. The company should be 

able to give the best that suits customer wants 

and desires. Therefore, based on Rangkuty’s 

opinion (2002:41): “Perusahaan harus mampu 

membangun image yang lebih baik dari pesaing 

tentang produk perusahaan kepada konsumen. 

Menanggapi hal tersebut, perusahaan 

dihadapkan pada bagaimana membangun brand 

image.” 

As indicated by Biel in the journal 

research by Setyaningsih & Darmawan (2004:41-

49): The brand image has three supporting 

variables which called, corporate image, user 

image and product image. Corporate image is a 

set of associations that being perceived by 

customer towards a company that creates a 

product or service where the indicators are 

include the company’s big name, company’s 

service and company’s network. User image is a 

set of associations that being perceived by 

customer towards the user who uses a product or 

service where the indicators are style, luxurious 

and trend. The last variable is product image 

which being perceived by customer towards the 

product. 

Looking at the fact that the business 

world continues to grow, the product demand 

is increasing and constantly evolving day by 

day. According to Kotler (2005:101): “In the 

life, human can not be separated by their 

various needs, starts from the basic needs to 

the primary needs.” One of human needs are 

looking sophisticated, feeling confident and 

secure. That need could be met by using 

electronic product such as cell phone, laptop, 

PC, etc.  

Apple Incorporation is a one of 

electronic and information companies which 

can be separated by this tight competition. 

Many companies are trying to provide the 

best to each customer. Apple’s closest 

competitor is Samsung which constantly 

trying to maintain Apple’s existing market 

share. 

To face this competition, as stated by 

Apple Inc Website (2015): “Apple Inc issued 

a new iPhone 6 and iPhone 6s in 2015. 

iPhone 6 and 6s are the new Apple’s 

products which offered by looking at the 

current situation and customer’s today need.”  

By looking at the explanation above, it is 

finally identified something interesting to be 

analyzed for this study which is about 

branding factors which based on brand image 

that according to Sutisna & Pawitra 

(2001:80): “Brand image has three 

supporting variables namely, corporate 

image, user image and product image” in 

influencing customer buying decisions 

towards the purchase of Apple’s products 

under the company called Apple 

Incorporation for personal purposes. 

The author interested to do this kind of 

research because Apple Inc is one of the 

biggest companies in terms of its popular 

brand name along with other brand names. 

But since the competition between electronic 

and information companies is going strong 

nowadays, hopefully by doing this research, 

it helps Apple Inc to maintain and improve 

its products more often because as we can 

see that another companies which are can be 

considered as Apple’s main competitors are 

going strong as well (Samsung, HP, LG and 

so on) so that is why Apple Inc needs to keep 

up to lead. 
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1.2  Research Objectives 
a. To analyze how big is the impact of 

branding factors by investigating brand 

image which includes corporate image, 

user image and product image in 

influencing customer buying decisions 

towards the purchase of Apple’s products. 

b. To find out which dominant  factors that 

has an impact to customer buying 

decisions towards the purchase of Apple’s 

products. 

 

II. LITERATURE REVIEW  

2.1  Theoretical Review 

A.  Brand 

  Brand is one of the most 

important attributes of a product that its 

function is very popular right now. The 

most unique expertise of marketers is the 

ability to create, maintain, protect and 

improve the brand.  

1. Definition of brand  

 According to Kotler on his book 

“Principles of Marketing” (1999:68), 

branding is a ''name, term, sign, 

symbol or design, or a combination of 

all these that identifies the goods and 

services of one seller or group of 

sellers and to differentiate them from 

those of competitors.'' A successful 

branding program is also based on 

differentiating yourself as unique. 

Effective branding creates a perception 

that there is no other product, service, 

organization or community quite like 

yours.  

   

2. Brand Personality 

 As stated by About.com (2012) 

“What is branding and how important 

is it to your marketing strategy?”, a 

good brand helps a company to 

achieve these objectives:  

a. Helps to deliver the message clearly 

b. It confirms your company's 

credibility 

c. It motivates the buyer 

d. It strengthens user loyalty 

e. It connects your target prospects 

emotionally 

 

3. Brand Awareness 

 Based on Management study guide (2012) in 

their article “What is brand awareness?” brand 

awareness may include:  

a. Brand recognition is when the customers 

have good knowledge of brand when they are 

asked questions related to a specific brand and 

they are able to differentiate a brand on the 

basis of having noticed or heard about earlier.  

b. Brand recall is allow a customer to 

recover a brand from his memory when given 

the product class / category, needs satisfied by 

that category or buying scenario as a signal, if 

they are able to recall the brand from their 

memory.  

4. Brand Equity 

 According to Keller (1993:1-2), brand equity is 

the differential effect of brand knowledge on 

customer responses to the marketing of the 

brand.  

5. Level of Brand 

In essence, the brand identifies seller and buyer. 

Brand can transform into a name, trademark, 

logo or symbol. Brand has 6 levels according 

to Phillip Kotler (2000:460): 

 

a. Attribute 

 Brand reminds people to the certain attributes. 

This attribute characterizes product so it makes 

this attribute become the first thing which is 

being remembered by customers. 

c. Benefit 

 Customers are not only buy that attribute, they 

also buy benefit.  

d. Value 

 Brand also reflects something about the value 

by the buyer.  

e. Culture 

 Brand reflects certain cultures. 

f. Personality 

 Brand also describes a personality.  

g. User 

 Brand that indicates the type of customers who 

buy or use the product. 
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6. Characteristic of brand 

After decide the product brand name, it 

also needs to decide which brand need 

to use. Any brands which are being 

used should be contain the following 

characteristics as proposed by 

Simamora (2001:154): 

a. Reflecting the benefit and quality 

b. Short and simple 

c. Easy listening, hearing, saying, 

reading and remembering 

d. Has a different impression from 

those previous brands which have 

been existed 

e. Easy translating into foreign 

languages and do not have such a 

negative connotation in foreign 

languages 

f. Can be registered and protected 

by a legal law as patent 

 

B.  Image 

 Image is a support component for a 

brand, where it represents the “face” and 

also the quality of a product. If a brand is 

like knowing human from its name, the 

image is like the impression that we see 

in people. Based on Kotler (2000:296), 

the positive image has 3 functions, which 

are: 

1. Forming the character of products or 

companies 

2. Image is forming in its own way so its 

not the same like the competitors 

3. Image is channeling emotional power 

Image was born from a perception and 

each person will have a different 

perception from the same object 

because there are 3 processes of 

forming the perception, which are: 

b. Selective Attention 

 Where the individuals can’t take 

care of the entire stimulus which 

being received because the capacity 

to obtain those stimulus is limited 

so those stimulus are being selected. 

c. Selective Distortion 

 Tendency to change the information 

which being obtained in accordance 

with alleged by the individuals. 

 

 

a. Selective Retention 

 Individuals have a tendency to 

change the information but they 

will keep the information  which 

support their attitudes and beliefs. 

C.  Brand Image 

 Brand image is the result of the 

customers’ views or researchs 

toward a brand is good or bad. It is 

based on the consideration or 

selection by comparing the 

differences which are found in 

some brands so brands which its 

offer appropriate with the needs that 

being chosen.  

1. Definition of Brand Image 

 In a brand image, it contains some 

things that describe a brand as a 

product, a brand as an organization, 

and a brand as a symbol. Brand 

image can also be created from 

other factors.  

2. Brand Image Variables 

According to Biel in the journal 

research by Setyaningsih & Didit 

Darmawan (2004:41-49), brand 

image variables are: 

a. Corporate Image 

b. User Image Product Image 

Meanwhile, according to Sutisna 

(2001:80), brand image has 3 

supported variables, which are: 

a. Corporate Image 

 is a set of association which 

being perceived by customers 

toward the company which 

creates products or services. 

b. User Image 

 is a set of association which 

being perceived by customers 

toward the user who uses 

products or services. 

c. Product Image 

 is a set of association which 

being perceived by customers 

towards the products or services. 
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3. Benefit of Brand Image 

The customers’ views toward a brand is very 

important in marketing strategy. An 

image can help companies to determine 

whether the executed marketing strategy 

is right or not. Based on Sutisna’s opinion 

(2001: 83), there are several benefits of a 

positive brand image, which are: 

a. Customers with a positive image 

towards the brand are more likely to 

purchase those products or services. 

b. Companies can develop product lines 

by utilizing the positive image which has 

already been formed towards the old 

products or services. 

c. Branding’s policy and leverage can be 

done if the brand image of a product 

already a positive image. 

D.  Customer Behaviors 

  Analyzing customer behaviors means 

understanding some of the habits of 

human life. An understanding of 

customer behaviors is essential to the 

success of company’s marketing strategy.  

1. Definition of Customer Behaviors 

 Customer behaviors centered on 

individual’s characteristic in deciding 

something to utilize their resources which 

are already been available such as time, 

money, and attempt to obtain items 

related to consumption.  

 

2. The Types of Customer Buying 

Behaviors 

 According to Kotler translated by 

Molan (2005:221) divides the four 

types of customer buying behaviors 

based on the level of buyers 

involvement and the difference 

between the brands, which called: 

a. Complex Buying Behavior 

There are 3 steps within this 

complex buying behavior: 

1. Buying products or 

services develop beliefs about a 

particular product 

2. Develop and build attitudes 

toward the product 

3. Make a thoughtful choice 

 

Customers included in the complex 

buying behavior when they are 

involved in buying and be aware of 

the significant differences between 

brands. 

a. Dissonance-Reducing Buying 

Behavior 

Sometimes customers is involved in 

the purchasing but see a little 

difference between brands. High 

involvement based on the fact of 

expensive purchasing, rare and 

risky. 

b. Habitual Buying Behavior 

Many products purchased under 

conditions of low customers 

involvement and there is no real 

difference between the various 

brands. 

c. Variety-Seeking Buying 

Behavior 

Some purchasing situations 

characterized by low involvement, 

but significant brand differences.  

E.  Customer Buying Decision 

 Producers should explore various 

influences on customer purchases and 

develop an understanding of how 

customers actually make their purchase 

decisions.  

1. Definition of Customer Buying 

Decision 

Purchase decision itself according to 

Kotler (2002:204) is a customer’s 

action to establish a reference between 

the brands within a group of choosing 

and buying the most preferred product. 

2. Customer Buying Behavior influenced 

by four major factors: 

Customer behavior is deeply influenced 

by the demographics and household 

structures, needs, emotions, values and 

personality, group influences, 

information processing and decision 

making along with purchase behavior.  

a. Cultural, include a customer’s 

culture, subculture and social 

class.  

Social, include groups (reference groups, 

aspirational groups and member groups), family, 

roles and status. 
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c. Personal, include such variables as 

age and lifecycle stage, occupation, 

economic circumstances lifestyle 

(activities, interests, opinions and 

demographics), personality and self 

concept.  

d. Psychological. Affecting our 

purchase decision include 

motivation perception, learning, 

beliefs and attitudes. 

3. Customer Buying Behavior Purchase 

Process: 

The customer buying process is a 

complex matter as many internal and 

external factors have an impact on the 

buying decisions of customers.  

4. The parties who are involved in the 

purchase process 

In particular, producers must identify who is 

making a purchase decision, the types of 

purchasing decisions and the steps in purchasing 

process, the types of purchasing decisions and 

the steps in purchasing process. 

 

2.2 Research Framework 

 Topic 

Branding Marketing Strategies in 

Influencing Customer Buying 

Behaviors toward The Purchase of 

Apple’s Products 

References: 

 Kotler, P. et al. 1999. Principles of Marketing, 2nd Edition, 

Europe: Prentice Hall. 

 Gelder, Sico Van. 2003. Global Brand Strategy. Great 

Britain:Kogan Page Limited 

 Lancaster, Geoff. 2005. Research Methods in Management. 

Great Britain:Elsevier 

Company in General: 

Apple Incorporation is a 

multinational company that creates 

and sells customer electronics, 

computer software and personal 

computers, selling in 363 stores 

worldwide. 

Problem Identification: 

Does branding marketing strategies 

really affect on customer buying 

behaviors toward the purchase of 

Apple’s products? 

Data Collective: 

 Questionnaire 

 Books 

 Internet 

 Journal 

 Other literatures 

Analysis Data 

Marketing Mix 

Product 

BRAND IMAGE 

Corporate Image User Image Product Image 

Customer Buying Behaviors 

 

 

2.3. Research Hypothesis 

In this study the hypothesis that was 

designed based on the conceptual framework 

above is as follows: 

A. H0: All brand image variables which include 

corporate image, user image and     product 

image are not influencing customer buying 

behaviors toward the purchase of Apple’s 

products for personal purposes.   

Ha: All brand image variables which include 

corporate image, user image and product 

image influence customer buying behaviors 

toward the purchase of Apple’s products for 

personal purposes. 

B. H0: Corporate image variable does not give 

an effect in influencing customer buying 

behaviors toward the purchase of Apple’s 

products for personal purposes. 

 Ha: Corporate image variable gives an effect 

in influencing customer buying behaviors 

toward the purchase of Apple’s products for 

personal purposes. 

C. H0: User image variable does not give an 

effect in influencing customer buying 

behaviors toward the purchase of Apple’s 

products for personal purposes. 

 Ha: User image variable gives an effect in 

influencing customer buying behaviors 

toward the purchase of Apple’s products for 

personal purposes. 

D. H0: Product image variable is not the 

dominant variables which most influencing 

customer buying behaviors toward the 

purchase of Apple’s products for personal 

purposes.  

Ha: Product image variable is the dominant 

variables which most influencing customer 

buying behaviors toward the purchase of 

Apple’s products for personal purposes. 
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IV. RESEARCH METHODOLOGY 

4.1 Research Methodology 

4.1.1 Data Collection Techniques 

A. Types of Data 

According to Lancaster (2005), there 

are two types of data, first is primary and 

second is secondary: 

1) Primary Data 

 It is applied a structured 

questionnaire survey method to obtain 

the primary data regarding the 

respondents’ views about the effects of 

brand image on customer buying 

decisions toward the purchase of 

Apple’s products. 

2) Secondary Data 

 For the research related to 

branding marketing strategies in Apple 

Inc, the secondary data was collected 

via the use of internet (websites, 

articles and journals) and books 

mainly.  

The researchers used 17 questions in total 

(five questions for Variable Y – Customer 

Buying Behaviors and 12 questions for Variable 

X1, X2, and X3 – Corporate Image, User Image 

and Product Image which four questions for each 

variable). The questionnaire in this study used 

closed question (close-ended items) where the 

respondentsjust chose the option that has been 

provided as strongly agree, agree, neutral, 

disagree, and strongly disagree by using likert 

scale. 

 

4.1.2 Research Sampling 

Through applying a stratified 

purposed sampling,  a one hundred 

(100) respondents were chosen 

whose consist of Apple users who 

are entrepreneurs, employees, 

students of university and students 

(high school, junior high school, and 

elementary school) in a few 

institutions, both genders, male and 

female, and around 15-50 years old. 

 

2.1 Research Tool 

2.1.1 Multiple Linear Regression Analysis 

 
   The analysis techniques which 

being used in accordance with the 

above model is multiple regression 

where the value of the dependent 

variable (customer buying decisions) 

can be obtained  from the survey result 

which the calculation was using a 

Likert scale 1 – 5 (Rangkuty, 1997).   

1  = Strongly Disagree 

2  = Disagree 

3  = Neutral 

4  = Agree 

5  = Strongly Agree 

2.1.2 Determination Coefficient (R2) – 

Ridwan (2003:26) 

 
Formulation of correlation coefficient and 

determination coefficient 

2.1.3 F Test 

 
Formulation of F Test 

2.1.4 T Test 

 
Formulation of T Test 

III. RESULTS FINDING 

3.1 Results Finding 

3.1.1 Multiple Regression 

Table 4.1 - Multiple Regression Result 

 

Source: Processed Data. 

Y= 0,821 + 0,183 X1 + 0,177 X2 + 0,183 X3 

57 



                                                                                                                                                     60 

 

Jurnal GICI Vol. 5, No.2 Tahun 2015 – ISSN 2088 - 1312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Regression Result 

The regression equation above can be 

explained as follows: 

a  = 0,821 shows that if X (brand image : 

corporate image, user image and 

product image) constant or X = 0, then 

Y (the customer buying decisions) is 

0,821. 

b1 = 0,183 indicates that any changes in X1 

(the corporate image) will increase Y 

(customer buying decisions) by 0,183. 

b2  = 0,177 indicates that any changes in X2 

(the user image) will increase Y 

(customer buying decisions) by 0,177. 

b3 = 0,183 indicates that any changes in X3 

(the product image) will increase 

customer buying decisions by 0,183. 

 

4.1.3 Determination Coefficient 

Table 4.2 - Determination Coefficient Result 

 
Source: Processed Data. 

 From the results of data processing by 

using a computerized program SPSS 20 

version based on table 1.2, it can be seen the 

value of R = 0,435, meaning that there is a 

positive relationship between brand image 

variable with customer buying decisions 

variable with the percentage about 43,50%, 

and the rest is 56,50% influenced by other 

variables. From the results, it obtained the 

value of determination coefficient (R2) = 

0,189. This shows that 18,90% of customer 

buying decisions can be explained by the 

variable brand image (corporate image, user 

image and product image), while the rest 

(100% - 18,90% = 81,10%) was described by 

other factors which is not being examined. 

 

4.1.3 F Test 

Table 4.3 - F Test Result 

 
Source: Processed Data. 

 

It can be seen from table 1.3, F test is a 

simultaneous test to test the significance of the 

brand image variables (corporate image, user 

image and product image) simultaneously give 

effects to customer buying decisions towards 

Apple’s products. F test is done by comparing 

the calculated F count and F table. Based on the 

table 4.9, it obtained by using a computerized 

program SPSS 20 version, so the result is Sig F 

0,000 < 0,05 by F count 7,460 (F count > F table 

= 7,460 > 2,700). This means that the three 

variables: corporate image, user image and 

product image simultaneously give effects to 

customer buying decisions towards Apple’s 

products significantly. Thus the first hypothesis 

is accepted, in other words, accepting the 

alternative hypothesis (Ha) and rejecting the 

statistical hypothesis (H0). 

 

4.1.4 t Test 

 t test is being used to test the 

significance level of variable X to Y partially. 

Samples which being used are 100 people, so 

the test is using t test with df = n - 2 or df = 98 

and level of significance (α) = 5 % therefore as 

the result t table is 1,661. 

 

Table 4.4 - t Test Result 

Source: Processed Data. 

 

 Based on table 1.4, it obtained by 

using a computerized program SPSS 20 versionso 

the result of each variable X as follows: 

 

X1 (corporate image) t count = 1,884, where t 

count > t table (1,661), then corporate image 

variable significantly and positively give effects 

to customer buying decisions variable. 

 

X2 (user image) t count = 1,742 where t count > t 

table (1,661), then user image variable 

significantly and positively give effects to 

customer buying decisions variable. 
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 X3 (product image) t count = 1,905 

where t count > t table (1,661), then product 

image variable significantly and positively give 

effects to customer buying decisions variable. 

  

 Based on the hypothesis testing results 

above, brand image (corporate image, user image 

and product image) partially give significant 

effects to customer buying decisions toward 

Apple’s products, and product image is the 

dominant variable which most influence 

customer buying behaviors. Thus, the all 

hypothesis which being proposed are accepted. 

 

V. CONCLUSION 

 Adapted by the results finding which is about 

the impact of branding factors based on brand 

image in influencing customer buying decisions 

towards the purchase of Apple’s products for 

personal purposes that has been discussed and 

statistically calculated, it can be concluded that : 

All brand image variables which include 

corporate image, user image and product image 

give positive effects in influencing customer 

buying decisions towards the purchase of 

Apple’s products for personal purposes. 

 

1. Product image variable is the dominant 

variable which most influencing customer 

buying decisions towards the purchase of 

Apple’s products for personal purposes. 

 

 The analysis helped Apple in identifying the 

success factors that will help in gaining a 

competitive edge, allowing it to increase profit, 

brand power and customer loyalty proving it to 

be a well-known, leading and a successful 

company in the saturated technology industry. 

Survey findings were made to find if the 

branding is proving to be effective or if any 

changes are needed to be made in the future.The 

literature review consisting of the secondary data 

and the descriptive survey research consisting of 

primary data, they both helped in fulfilling the 

objectives of the thesis, which helped in 

conducting the impact of branding in influencing 

Apple’s customer buying decisions, by 

recognizing the problems that Apple maybe 

facing in order to improve or eliminate them. 
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APPENDIX  

Final Results - Hypothesis Testing 

Frequencies 

Statistics 

Customer Buying Decisions Mean Sum 

I have needs for electronic product such as Cell Phone, Laptop, PC, 
Portable Media Player and Software Program. 

4,38 438 

The needs for electronic products make me looking for further 
information. 

4,13 413 

After looking for further information, I chose that products from 
Apple brand are better than other brands. 

3,86 386 

After doing an evaluation, I decided to buy Apple’s products. 3,98 398 

I feel very satisfied after using Apple’s products and it does fulfill my 
needs as well. 

3,93 393 

Y total (Customer Buying Decisions) 20,28 2028 

    

Frequency Table 

I have needs for electronic products such as Cell Phone, Laptop, PC, Portable Media Player and 
Software Program 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 56 56,0 56,0 56,0 

Agree 32 32,0 32,0 88,0 

Neutral 9 9,0 9,0 97,0 

Strongly Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
 

The needs for electronic products make me looking for further information 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 39 39,0 39,0 39,0 

Agree 40 40,0 40,0 79,0 

Neutral 18 18,0 18,0 97,0 

Disagree 1 1,0 1,0 98,0 

Strongly 
Disagree 

2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

After looking for further information, I chose that products from Apple brand are better than 
other brands. 
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Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent  

Valid 

Strongly Agree 23 23,0 23,0 23,0 

Agree 47 47,0 47,0 70,0 

Neutral 23 23,0 23,0 93,0 

Disagree 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
After doing an evaluation, I decided to buy Apple’s products. 

 
 

 

 

 

 
 

 
I feel very 

satisfied after 
using Apple’s 

products and it does fulfill my needs as well. 
Frequencies 

Statistics 

Corporate Image Mean Sum 

Apple has a popular brand name within electronic and 
information companies around the world. 

4,40 440 

Apple creates and produces some sophisticated products 
within the company. 

4,25 425 

Apple gives guarantee to every products they produce. 3,96 396 

Apple has a broad sales network therefore it makes its 
customers easier to purchase Apple's products. 

3,97 397 

X1 Total (Corporate Image) 16,58 1658 

 
  

    

Frequency Table 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly 
Agree 

26 26,0 26,0 26,0 

Agree 49 49,0 49,0 75,0 

Neutral 22 22,0 22,0 97,0 

Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
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Apple has a 
popular brand 
name within 

electronic and 
information 

companies around 
the world. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 58 58,0 58,0 58,0 

Agree 32 32,0 32,0 90,0 

Neutral 5 5,0 5,0 95,0 

Disagree 2 2,0 2,0 97,0 

Strongly Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

 
Apple creates and produces some sophisticated products within the company. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 42 42,0 42,0 42,0 

Agree 46 46,0 46,0 88,0 

Neutral 7 7,0 7,0 95,0 

Disagree 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
Apple gives guarantee to every products they produce. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 28 28,0 28,0 28,0 

Agree 49 49,0 49,0 77,0 

Neutral 15 15,0 15,0 92,0 

Disagree 7 7,0 7,0 99,0 

Strongly Disagree 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
Apple has a broad sales network therefore it makes its customers easier to purchase Apple's 

products. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 30 30,0 30,0 30,0 

Agree 46 46,0 46,0 76,0 

Neutral 17 17,0 17,0 93,0 

Disagree 5 5,0 5,0 98,0 

Strongly Disagree 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly Agree 26 26,0 26,0 26,0 

Agree 44 44,0 44,0 70,0 

Neutral 27 27,0 27,0 97,0 

Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
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Frequencies 
Statistics 

User Image Mean Sum 

By using Apple's products, it makes me look more 
attractive in terms of appearance. 

3,61 361 

By using Apple's products, it makes my activities 
become easier to do. 

3,89 389 

I feel more confident by using Apple's products. 3,81 381 

By using Apple's products, it makes me look more 
stylish. 

3,65 365 

X2 Total (User Image) 14,96 1496 

 

Frequency Table 

By using Apple's products, it makes me look more attractive in terms of appearance. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 22 22,0 22,0 22,0 

Agree 33 33,0 33,0 55,0 

Neutral 30 30,0 30,0 85,0 

Disagree 14 14,0 14,0 99,0 

Strongly Disagree 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
By using Apple's products, it makes my activities become easier to do. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 28 28,0 28,0 28,0 

Agree 43 43,0 43,0 71,0 

Neutral 20 20,0 20,0 91,0 

Disagree 8 8,0 8,0 99,0 

Strongly Disagree 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

I feel more confident by using Apple's products. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 26 26,0 26,0 26,0 

Agree 40 40,0 40,0 66,0 

Neutral 24 24,0 24,0 90,0 

Disagree 9 9,0 9,0 99,0 

Strongly Disagree 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
By using Apple's products, it makes me look more stylish. 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Strongly Agree 21 21,0 21,0 21,0 

Agree 38 38,0 38,0 59,0 

Neutral 29 29,0 29,0 88,0 

Disagree 9 9,0 9,0 97,0 

Strongly Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

Frequencies 
Statistics 

Product Image Mean Sum 

Apple's products are easily recognized. 4,32 432 

Apple's products are the ones which have great 
qualities, excellent designs and features. 

3,92 392 

Apple's products are the ones that follow globalization 
which fulfill customers' needs nowadays. 

3,94 394 

Apple's products have uniques and minimalism 
designs. 

4,19 419 

X3 Total (Product Image) 16,37 1637 

 

Frequency Table 
Apple's products are easily recognized. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 54 54,0 54,0 54,0 

Agree 35 35,0 35,0 89,0 

Neutral 3 3,0 3,0 92,0 

Disagree 5 5,0 5,0 97,0 

Strongly Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
Apple's products are the ones which have great qualities, excellent designs and features. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 29 29,0 29,0 29,0 

Agree 44 44,0 44,0 73,0 

Neutral 17 17,0 17,0 90,0 

Disagree 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
Apple's products are the ones that follow globalization which fulfill customers' needs nowadays. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
Strongly Agree 30 30,0 30,0 30,0 

Agree 41 41,0 41,0 71,0 
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Neutral 23 23,0 23,0 94,0 

Disagree 5 5,0 5,0 99,0 

Strongly Disagree 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 
Apple's products have uniques and minimalism designs. 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Strongly Agree 43 43,0 43,0 43,0 

Agree 43 43,0 43,0 86,0 

Neutral 7 7,0 7,0 93,0 

Disagree 4 4,0 4,0 97,0 

Strongly Disagree 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

 

Regression 
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ABSTRAK 

 

Pada tangal 29 April 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah 

mengesahkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), salah satu 

diantaranya adalah PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan yang berlaku efektif 1 Januari 2015, 

tanpa penerapan dini. Mengingat materialitas nilai beban pajak pada Laporan Keuangan, maka 

penerapan PSAK 46 (Revisi 2014) ini menjadi menarik, karena entitas bisnis harus 

mengantisipasi perubahan beban pajak yang bila nilainya material maka akan berpengaruh 

pada kinerja, sehingga dapat diyakini bahwa pemberlakukan PSAK 46 (Revisi 2014) di tahun 

2015 akan membawa dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan. 

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratori secara deskriptif untuk 

menjawab pertanyaan dampak implementasi PSAK 46 (2014) sehubungan dengan aspek 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan 

Hasil penelitian mengungkapkan dampak implementasi PSAK 46 (2014) terhadap 

Laporan Keuangan lebih disebabkan perbedaan filosofis antara tujuan PSAK dengan Pajak.  

Semisal Pengakuan atas denda / pinalti pajak; Pengakuan atas Pajak Tangguhan yang 

berimplikasi pada pengakuan asset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan; Uncertain 

Tax Position; Pajak Final yang menyebabkan tidak seluruh penghasilan menurut akuntansi 

adalah penghasilan kena pajak;  dan subjektivitas dalam melakukan pengukuran atas properti 

investasi, plant & equipment dan aset tak berwujud yang telah disusutkan atau diamortisasi 

dan kemudian mengalami pemulihan nilai ketika entitas menerapkan model revaluasi 

Kata kunci: Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan, Pajak Final, PSAK 46, 

Uncertain Tax Position, 

 

ABSTRACT 

 

Dated 29 April 2014 on the Financial Accounting Standards Board ( DSAK ) has approved 

several Statement of Financial Accounting Standards ( PSAK ) , one of which is PSAK 46 ( 

Revision 2014 ) : Income Tax effective January 1, 2015 , without the earlier application . Given the 

materiality of the value of the tax burden on the financial statements, then the application of 

PSAK No. 46 (Revision 2014) is to be interesting, as a business entity must anticipate changes in 

the tax burden when the material value it will affect the performance, so it can be believed that the 

imposition of PSAK 46 (Revision 2014) in year of 2015 will bring a significant impact on the 

Financial Statements. 

This study is a qualitative descriptive exploratory approach to answer questions the impact 

of the implementation of SFAS 46 (2014) with respect to aspects of the recognition , measurement, 

presentation and disclosure of financial statements. 

Results of the study revealed the impact of the implementation of PSAK 46 (Revision 2014) to 

the financial statements is due to philosophical differences purposes between the PSAK and Tax. 

Such as recognition of penalty / tax penalties; Recognition of Deferred Tax which implies the 

recognition of deferred tax assets and deferred tax liabilities; Uncertain Tax Position; Final tax 

which caused the entire income for accounting purposes are taxable income; and subjectivity in the 

measurement of investment property, plant & equipment and intangible assets that have been 

depreciated or amortized, and then recovering the value when an entity applies the revaluation 

modelKeywords: Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liability, Final Taxl, PSAK 46, Uncertain 

Tax Position. 
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PENDAHULUAN 

 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan 

alias fiskal dalam menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak (taxable income).  Hal ini 

disebabkan Ketentuan pajak merupakan standar 

independen terpisah dari prinsip akuntansi (SAK) 

untuk tujuan penyusunan laporan keuangan. 

Laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar 

jaringan proses pembukuan, melalui suatu proses 

penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek 

akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan 

Perbedaan tersebut terutama didasarkan pada 

perbedaan kepentingan antara SAK yang 

mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi 

yaitu menandingkan antara pendapatan dengan 

biaya-biaya terkait (matching principle), 

sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya 

adalah Penerimaan Negara.  Perbedaan tersebut 

pada gilirannya menghasilkan dua jenis 

penghasilan (income), yaitu laba sebelum pajak 

(perhitungan menurut SAK) dan penghasilan 

kena pajak (perhitungan menurut aturan fiskal). 

Perbedaan tersebut terbagi berdasarkan sifatnya, 

yakni yang bersifat permanen/tetap dan yang 

bersifat temporer. Perbedaan yang bersifat 

temporer dalam SAK diakui sebagai Kewajiban 

Pajak Tangguhan (KPT) atau Aset Pajak 

Tangguhan (APT).  Adapun SAK yang 

digunakan adalah PSAK No. 46 yang 

didalamnya mengatur suatu metode akuntansi 

pajak penghasilan yang secara komprehensif 

mengakui KPT dan APT terhadap konsekuensi 

fiskal masa depan. Lebih lanjut perbedaan 

tersebut dapat diilustrasikan pada Bagan 1 

PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu dan 

beda permanen/tetap sebagai suatu perbedaan 

antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu 

aset atau liabilitas dengan nilai tercatat yang 

disajikan dalam neraca dan akan berakibat 

timbulnya liabilitas dan pengurang penghasilan 

atau biaya fiskal di masa depan. Dengan 

perkataan lain, beda waktu adalah efek 

akumulatif dari perbedaan waktu pengakuan 

penghasilan dan beban untuk tujuan pelaporan 

keuangan komersial dan untuk tujuan laporan 

keuangan fiskal, terhadap suatu transaksi, 

peristiwa, atau keadaan yang mempunyai 

konsekuensi fiskal di masa depan. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) telah merevisi PSAK 46 (2010) 

menjadi PSK 46 (Revisi 2014) yang efektif 

berlaku 1 Januari 2015, dimana revisi 

tersebut telah mencakup seluruh amandemen 

International Accounting Standard (IAS) No. 

12 yang efektif berlaku sejak 2009.  IAS 12 

berisi pengecualian untuk pengukuran aset 

atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul 

dari properti investasi diukur pada nilai wajar 

yang diasumsikan bahwa investasi properti 

pulih sepenuhnya melalui penjualan.  

Sebelum amandemen, PSAK 46 (Revisi 2010) 

mengatur beberapa item yang tidak tercakup 

oleh IAS 12, yaitu (a) pajak penghasilan final 

(tidak ada pajak tangguhan yang berlaku, 

pengakuan dan penyajian beban pajak 

penghasilan final terkait) dan (b) aturan 

khusus sehubungan dengan surat Ketetapan 

Pajak (terutama pada pengakuan tambahan 

beban pajak / penghasilan yang timbul dari 

surat pemeriksaan pajak) 

PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu 

dan beda permanen/tetap sebagai suatu 

perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban 

dengan nilai tercatat yang disajikan dalam 

neraca dan akan berakibat timbulnya 

kewajiban dan pengurang penghasilan atau 

biaya fiskal di masa depan. Dengan perkataan 

lain beda waktu adalah efek akumulatif dari 

perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan 

beban untuk tujuan pelaporan keuangan 

komersial dan untuk tujuan laporan 

keuangan fiskal, terhadap suatu transaksi, 

peristiwa, atau keadaan yang mempunyai 

konsekuensi fiskal di masa depan 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) telah merevisi PSAK 46 (2010) 

menjadi PSK 46 (Revisi 2014) yang efektif 

berlaku 1 Januari 2015, dimana revisi 

tersebut telah mencakup seluruh amandemen 

International Accounting Standard (IAS) No. 

12 yang efektif berlaku sejak 2009.   
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IAS 12 berisi pengecualian untuk 

pengukuran aset atau kewajiban pajak 

tangguhan yang timbul dari properti 

investasi diukur pada nilai wajar yang 

diasumsikan bahwa investasi properti pulih 

sepenuhnya melalui penjualan.  Sebelum 

amandemen, PSAK 46 (Revisi 2010) 

mengatur beberapa item yang tidak tercakup 

oleh IAS 12, yaitu (a) pajak penghasilan final 

(tidak ada pajak tangguhan yang berlaku, 

pengakuan dan penyajian beban pajak 

penghasilan final terkait) dan (b) aturan 

khusus sehubungan dengan surat Ketetapan 

Pajak (terutama pada pengakuan tambahan 

beban pajak / penghasilan yang timbul dari 

surat pemeriksaan pajak 

Secara umum perbedaan PSAK 46 Pajak 

Penghasilan revisi 2014 dengan revisi 2010 

sebagaimana tabel berikut. 

 
PSAK Undang-Undang

AKUNTANSI PAJAK

PERBEDAAN

Permanen Temporer

Pajak Tangguhan:
 Aset / Liabilitas
 Beban/Pendapatan

BOOK TAX GAP/ DFFERENCE –
Tax Planning atau 

Tax Avoidance

 
 
Bagan  1  

 

Sumber: Dr. Dwi Martani (27 November 2015)  

http://dwimartani.com/overview-psak-

berbasis-psak-2015/ 
 

 

Mengingat materialitas nilai beban pajak pada 

Laporan Keuangan, maka penerapan PSAK 46 

(Revisi 2014) ini menjadi menarik, karena entitas 

bisnis harus mengantisipasi perubahan beban pajak 

yang bila nilainya material maka akan berpengaruh 

pada kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemberlakukan PSAK 46 (Revisi 2014) di tahun 2015 

dipastikan membawa dampak terhadap Laporan 

Keuangan 

 

Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka 

penelitian ini merumuskan masalah yang akan diteliliti 
sebagai berikut: 
1. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 

sehubungan dengan aspek pengakuan pada 
laporan keuangan perusahaan 

2. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 
sehubungan dengan aspek pengukuran pada 
laporan keuangan perusahaan. 

3. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 
sehubungan dengan aspek penyajian pada laporan 
keuangan perusahaan. 

4. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 
sehubungan dengan aspek pengungkapan pada 
laporan keuangan perusahaan 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Melakukan kajian terhadap potensi permasalahan 

yang mungkin ada dihadapi entitas sebagai wajib 

pajak (fiskus) sebagai akibat implementasi PSAK 

46 (2014). 

Mengevaluasi dampak empiris yang mungkin 

ditimbulkan sebagai akibat implementasi PSAK 46 

(2014) terutama dalam hal laporan keuangan entitas 

selaku wajib pajak 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai: 
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1. Sajian hasil analisis konsekuensi ekonomi 

sebagai akibat implementasi PSAK 46 

(2014) terutama dalam hal laporan 

keuangan entitas selaku wajib pajak 

2. Bahan pertimbangan bagi regulator pajak 

dan penyusun standar akuntansi atas 

konsekuensi ekonomi sebagai akibat 

implementasi PSAK 46 (2014).  

3. Bahan pertimbangan untuk melakukan 

pengkajian dan penyusunan aturan 

perpajakan yang berkaitan dengan 

penerapan akuntansi Pajak Penghasilan 

terutama bagi pihak regulator pajak 

4. Bahan pengayaan (enrichment) bagi 

pengajaran mata kuliah terkait 

perpajakan, khususnya pada program 

studi akuntansi 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kualitatif.  Cooper dan 

Schindler (2008) mengutip pendapat 

Maanen (1979) mengenai definisi penelitian 

kualitatif sebagai berikut: 

«Qualitative research includes an array 

of interpretive techniques which seek to 

describe, decode, translate, and otherwise 

come to terms with the remaining, not the 

frequency of certain more or less naturally 

occuring phenomena in the social world”.  

Selanjutnya, Cooper & Schindler (2008) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini 

dapat digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data. Dalam hal ini, karena 

ketersediaan data dan informasi yang relevan 

dengan Dampak Penerapan PSAK 24 Revisi 

2014 sangat terbatas, maka pendekatan 

penelitian menggunakan penelitian 

eksplorasi dan deskriptif. 

Dalam penelitian eksplorasi, metodologi yang 

diterapkan diadopsi dari Cooper & Schindler (2008). 

Dimulai dengan pendefinisian dan pengembangan 

konsep; dilanjutkan dengan penetapan prioritas; dan 

langkah selanjutnya adalah pengembangan desain 

penelitian. Kemudian, penelitian deskriptif digunakan 

untuk menjawab dan mengungkapkan pertanyaan 

yang terkait dengan 5W dan 1H (who, what, when, 

where, dan how) sesuai dengan topik penelitian. 

Pembahasan peneliti mungkin tidak mencakup 

seluruh 5W dan 1H, bagaimanapun, sebagiannya 

diharapkan dapat memberikan penjelasan yang 

 

memadai mengenai dampak Penerapan PSAK 24 

Revisi 2014. 

Sesuai dengan metode penelitian seperti 

dijelaskan di atas, referensi yang relevan dan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. PSAK 24 Revisi 2014 tentang Pajak Penghasilan 

2. IAS 12 Income Tax 

3. Undang-undang, Peraturan dan Regulasi terkait 

Perpajakan 

4. Internet search engine. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini peneliti menyajikan beberapa 

kajian perlakuan akuntansi terkait PSAK 46 (2014), 

yakni: 

 

1.Denda / Penalti Pajak 

2.Pajak Tangguhan 

3.Ruang Lingkup (scope) PSAK 46 (2014) Tidak    

   Meliputi Seluruh Pajak 

4.Pemulihan Nilai underlying Asset 

5.Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk  

    unreliazed loss instrumen hutang yang diukur   

    pada nilai wajar 

6.Uncertain Tax Position 

7.Revaluasi Aset Tetap 

8.Debt to Equity Ratio (DER) 
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2. Denda / Penalti Pajak 

Terkadang entitas selaku wajib pajak 

menghadapi masalah dengan Otoritas Pajak, 

dimana entitas tereskpos menghadapi resiko harus 

membayar sejumlah uang yang dikenal dengan 

istilah denda atau penalti.  Masalahnya adalah 

ketiadaan panduan mengenai perlakukan akuntansi, 

penyajian dan pengungkapan atas perihal income 

tax exposure semacam ini 

Bagi entitas denda atau penalti adalah bagian 

dari cost of doing business yang harus disajikan 

pada Income Statement.  KPMG  berpendapat 

bahwa setidaknya ada 2 (dua) alternatif accounting 

policy dalam hal ini: 

1. Pandangan A 

Beberapa pihak berpendapat bahwa denda atau 

penalti pajak adalah bagian dari penyelesaian 

kewajiban secara sekaligus (lump sum) kepada 

otoritas pajak. Pandangan ini dapat diterima karena 

kewajiban untuk membayar denda/penalti timbul 

dari kekungan pelunasan pajak penghasilan, dan 

dengan demikian harus tidak dapat dipisahkan dari 

beban pajak penghasilan. Bila mengadopsi 

pandangan A ini, maka denda/penalti akan dicatat 

sebagai beban pajak penghasilan periode berjalan, 

dan liabilitas terkait disajikan sebagai 

liabilitas pajak kini di neraca.  Pandangan A ini 

merupakan perpanjangan dari definisi pajak ini 

pajak sesuai PSAK 46, yakni: jumlah yang akan 

dibayarkan untuk periode ini atau sebelum periode 

pajak pendapatan, sebagai akibat dari posisi pajak 

yang telah diambil atau yang diharapkan akan 

dibayar oleh entitas. 

 

2. Pandangan B 

Pihak lainnya berpendapat bahwa denda / 

penalti tersebut dikenakan tidak berdasarkan 

penghasilan kena pajak dan harus diperhitungkan 

serta diklasifikasikan sebagai pembiayaan atau 

beban operasi. Dari perspektif ini, jumlah 

denda/penalti harus disajikan sebagai beban operasi 

dan beban bunga dalam laporan laba rugi dan 

sebagai provisi atau jumlah yang masih harus 

dibayar disajikan sebagai kewajiban lain-lain dalam 

neraca. Pandangan B adalah perluasan dari definisi 

provisi yang diatur dalam PSAK 57.  Ruang 

lingkup PSAK 57 yang mengecualikan provisi 

terkait denda/penalti pajak tidak bertentangan 

dengan pandangan B ini karena hal tersebut tidak 

diatur dalam PSAK 46 (2014). 

Dwi Martani  berpendapat bahwa masalah ini 

termasuk ke dalam hal yang memerlukan perlakuan 

khusus sebagai berikut: 

“1. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak 

yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) dibebankan sebagai pendapatan atau 

beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi 

periode berjalan, kecuali  apabila diajukan 

keberatan dan atau banding. 

2. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang 

ditetapkan dengan SKP ditangguhkan 

pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria 

pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan 

maka perlakuan akuntansinya mengacu pada 

PSAK 25” 

Dari uraian diatas, terdapat 3 (tiga) alternatif 

pengakuan atas denda / penalti yakni: 

1. Diakui sebagai beban pajak penghasilan 

2. Diakui sebagai beban pembiayaan atau beban 

operasi 

3. Diakui sebagai beban lain-lain   

 

1. Pajak Tangguhan 

Pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, 

penghasilan dan beban untuk kepentingan 

perpajakan berbeda dari aturan termaktub dalam 

PSAK 46 (2014).  Hal ini pada gilirannya 

menimbukan perbedaan antara penyajian di 

laporan keuangan dengan komputasi pajak.   

Misalkan PT X membukukan laba sebelum pajak 

IDR 50.000 untuk tahun buku 20X1, 20X2 dan 

20X3 dan membayar pajak sebesar tarif yang 

berlaku 30%.  PT X juga membeli sebuah mesin 

pada tanggal 1 Januari 20X1 senilai IDR 9.000 

dan didepresiasikan dengan metoda garis lurus 

selama 3 tahun.  Peraturan perpajakan tidak 

memperkenankan metoda depresiasi sesuai 

standar akuntansi, sehingga nilai depresiasi mesin 

tersebut selama 3 tahun berturut-turut adalah IDR 

4.500; IDR 2.500 dan IDR 2.000.  Dengan 

demikian penghasilan kena pajak selama 3 tahun 

dapat disimak pada tabel 1 berikut ini: 
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 20X1 200X2 20X3 Total 

Laba Operasi 

(setelah depresiasi) 50.000 50.000 50.000 150.000 

Ditambah : dep. 

Akuntansi 3.000 3.000 3.000 9.000 

Dikurangi : depr 

pajak (4.500) (2.500) (2.000) (9.000) 

Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) 

48.500 50.500 51.000 150.000 

Dikurangi : PPh 30% 

dari PKP (14.550) (15.150) (15.300) (45.000) 

Laba Bersih setelah 

Pajak 33.950 35.350 35.700 105.000 

 
Apabila akuntansi keuangan tidak mengenal 

konsep pajak tangguhan maka penyajian pada 

Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah 

sebagaimana tabel 2: 

 
 20X1 200X2 20X3 Total 

Laba Sebelum 

Pajak 50.000 50.000 50.000 150.000 

Dikurangi : PPh 

(dari tabel 1) (14.550) (15.150) (15.300) (45.000) 

Laba Bersih  35.450 34.850 34.700 105.000 

 

Namun penyajian sebagaimana tabel 

3.2 tersebut tidak menampilkan dampak 

ekonomi pajak, dalam hal ini adalah 

konsekuensi perpajakan sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Standar Akuntansi 

Keuangan.   

PSAK 46 (2014) sebagaimana IAS 12 

memilih financial position perspective 

(asset and liabilities) untuk menyajikan 

dampak dari perbedaan aturan pajak dan 

standar akuntansi; dengan cara sebagai 

berikut: 

 

 Perbedaan yang timbul 

diidentifikasi secara kumulatif 

dengan membandingkan carrying 

amount aset dan liabilitas menurut 

standar akuntansi dengan carrying 

amount aset dan liabilitas menurut 

peraturan pajak (tabel 3); 

 Pendekatan ini mengidentifikasi 

liabilitas pajak tangguhan (atau 

aset pajak tangguhan) yang harus 

diakui (dengan perubahan jumlah 

yang diakui sebagai manfaat atau 

beban dalam Laporan Laba Rugi 

Komprehensif). 

 

Tanggal Neraca 

Carrying 

Amount 

Tax 

Base 

Beda 

Temporer 

Pajak 

@30% 

(a) (b) (c)= (a - b) 30% c 

31 Desember 

20X1 

6.000 4.500 1.500 450 

31 Desember 

20X2 

3.000 2.000 1.000 300 

31 Desember 

20X3 

nil nil nil nil 

 

Maka Laporan Posisi Keuangan akan 

memberikan informasi sebagai berikut : 

 
 20X1 20X2 20X3 Total 

Laba Sebelum 

Pajak 50.000 50.000 50.000 150.000 

Dikurangi PPh 

(tabel 1) (14.550) (15.150) (15.300) 

(45.000

) 

Dikurangi  aset 

pajak tangguhan 

(tabel 3) (450) - - (450) 

Ditambah 

manfaat pajak 1 

(tabel 3) - 300 150 450 

Laba Bersih 

Setelah Pajak 35.000 35.150 34.850 105.000 

 

Maka Laporan Posisi Keuangan akan 

memberikan informasi sebagai berikut : 

 
 20X1 20X2 20X3 

Aset Pajak Tangguhan 450 150 - 

Beban (manfaat) Pajak - (300) (150) 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa masalah mendasar atau kesulitan 

mendasar yang akan dihadapi oleh entitas 

adalah menyajikan dampak ekonomis sebagai 

implikasi pemenuhan kewajiban selaku wajib 

pajak, yang utamanya dalam hal ini adalah 

penyajian dan pengukuran aset pajak 

tangguhan dan atau liabilitas pajak 

tangguhan pada laporan posisi keuangan 

(neraca).  Ilustrasi lebih lanjut mengenai 

permasalahan dapat disimak pada point 3 

s.d..6. 
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3. Ruang Lingkup (scope) PSAK 46 (2014) 

Tidak Meliputi Seluruh Pajak 

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan1 

menginformasikan bahwa terdapat 2 revisi mayor 

dalam PSAK 46 tahun 2014.  Yang pertama 

adalah tidak semua pajak adalah pajak 

penghasilan dalam lingkup PSAK 46; dan yang 

kedua, standar yang telah diamandemen 

memberikan pengecualian prinsip untuk 

pengukuran nilai aktiva pajak tangguhan atau 

kewajiban yang timbul pada investasi properti 

diukur pada nilai wajar.  

Hal pertama mengacu pada dihapuskannya 

pengaturan mengenai pajak final dalam PSAK 46 

(2014).  Dengan demikian perlakuan pajak final 

akan mengacu 

 
3 Beban Pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban  

pajak menurut aturan perpajakan.  Hal ini dikenal sebagai 

koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal dan merupakan beda 

temporer. 
4 PwC Indonesia, Practical guide to PSAKs for 

2015, www.pwc.com/id; diunduh 31 Agustus 

2015 

 

pada PSAK 57 mengenai “Provisi, Aset 

Kontinjensi dan Liabilitas Kontijensi”. Adapun 

pembahasan untuk hal kedua silahkan merujuk 

pada seksi 4 Pemulihan Nilai Underlying Asset.  

Sesuai dengan peraturan perundangan 

perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan 

Pajak Final tidak lagi dilaporkan sebagai 

penghasilan kena pajak, semua beban 

sehubungan dengan penghasilan yang telah 

dikenakan Pajak Final tidak boleh dikurangkan. 

Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban 

tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi 

menurut akuntansi. Hal ini akan berimplikasi 

tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak 

diakui adanya aset atau liabilitas pajak 

tangguhan. 

 

4. Pemulihan Nilai underlying Asset 

Entitas akan kesulitan menilai 

aset pajak tangguhan atau liabilitas 

pajak tangguhan dalam situasi 

berikut ini: 

1. Properti investasi; ketika entitas 

menerapkan model nilai wajar 

sesuai PSAK 

2. Properti, plant & equipment atau aset tak 

berwujud ketika entitas menerapkan 

model revaluasi sebagaimana diatur 

dalam PSAK  Aset Tetap atau PSAK 

Aset Tak Berwujud 

 

Entitas akan menghadapi masalah pengukuran 

ketika memiliki bukti yang tak terbantahkan 

bahwa entitas memperoleh manfaat ekonomis 

selama umur ekonomis atas properti investasi, 

plant & equipment dan aset tak berwujud yang 

telah disusutkan atau diamortisasi dan kemudian 

mengalami pemulihan nilai.  Kesulitan utama 

dalam hal ini adalah subjektivitas dalam 

melakukan pengukuran. 

Berikut adalah kutipan ilustrasi1 Tanah dibeli 

20X1 seharga 100juta. Tahun 20X3 nilai wajar 

200juta, tahun 20X4 nilai wajar 220 juta dan, 

tahun 20X5 dijual dengan harga 250juta. 

 

Pertanyaan yang timbul antara lain: (1) 

Apakah pajak tangguhan perlu diakui pada saat 

penilaian wajar tahun 20X3? (2) Jumlah pajak 

tangguhan berdasarkan akuntansi dengan jumlah 

pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang 

tidak persis sama, apakah hal ini disebabkan 

karena tarif yang final? 

Apabila properti investasi berupa bangunan (1) 

Apakah boleh dilakukan Penyusutan saat aset 

sebelum disewakan (belum menghasilkan 

pendapatan)?  (2) Apakah boleh Penyusutan aset 

properti yang akan dijual tidak digunakan karena 

saat dijual dikenakan pajak final? 

 

 

 

5https://www.google.com.sg/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&

ved=0ahUKEwiu8bXdjKjJAhVTCI4KHZjgBGE

QFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fstaff.blog.ui

.ac.id%2Fmartani%2Ffiles%2F2012%2F05%2FP

SAK-dan-Perpajakan.pptx&usg=AFQjCNEV-

XKZC0NzEpm6pPEen4nfc8AmfQ&bvm=bv.108

194040,d.c2E diakses 27 November 2015 
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5. Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk 

unreliazed loss instrumen hutang yang diukur 

pada nilai wajar 

Ilustrasi berikut menjabarkan kondisi 

dimaksud: 

 Entitas memiliki sebuah instrumen hutang 

yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk 

dijual (available for sale) dengan pengakuan 

laba dan rugi ke dalam Other Comprehensive 

Income (OCI) 

 Perubahan suku bunga pasar mengakibatkan 

nilai wajar instrumen tersebut menjadi 

dibawah harga perolehannya (cost) 

 Entitas mengharapkan pemulihan melalui 

aliran arus kas dengan memiliki instrument 

tersebut hingga jatuh tempo (hold to 

maturity) 

 Entitas tidak mempertimbangkan penurunan 

nilai telah terjadi atas intrument tersebut 

 Dasar pengenaan pajak (tax base) instrument 

tersebut adalah at cost 

 Peraturan pajak tidak memperkenankan 

pengakuan kerugian hingga telah 

direalisasikan; dan  

 Entitas tidak memiliki cukup saldo untuk 

perbedaan temporer kena pajak dan manfaat 

pajak masa mendatang yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengurangi perbedaan 

temporer ini. 

 

Situasi sesuai paparan diatas menimbulkan 

ketidakpastian beda temporer yang dapat 

dikurangkan agar dapat ditandingkan (matching) 

dengan manfaat laba kena pajak di masa depan 

apakah akan 

 

dimasukkan (include) atau 

dikeluarkan (exclude) dari beda temporer 

yang dapat dikurangkan. 

Setidaknya terdapat 2 (dua) 

pandangan mengenai perlakuan 

akuntansi dalam masalah ini 

1. Pandangan pertama berpendapat bahwa 

entitas tidak bisa berasumsi bahwa aset dapat 

dipulihkan dengan jumlah yang melebihi dari 

nilai tercatat (carrying amount) dan akibatnya 

tidak ada pengakuan pajak tangguhan. Bagi 

entitas yang menerapkan pandangan ini 

pelunasan nilai pokok pada saat jatuh tempo 

tidak mempengaruhi (baca: menambah atau 

mengurangi) laba kena pajak. 

2. Pandangan kedua berpendapat bahwa 

penentuan beda temporer dan estimasi laba 

kena pajak di masa depan adalah dua langkah 

yang terpisah dan nilai tercatat (carrying 

amount) suatu aset hanya relevan untuk 

menentukan beda temporer. Nilai tercatat aset 

tidak boleh membatasi perkiraan laba kena 

pajak masa depan.   

 

IASB berpendapat bahwa rugi yang belum 

direalisasi yang berasal dari situasi sesuai paparan 

diatas akan menambah deductible tax difference 

dengan mengabaikan apakah holder instrumen 

liabilitas tersebut akan memegang hingga jatuh 

tempo atau menjualnya. 

 

6. Uncertain Tax Position 

Uncertain Tax Position (UTP) adalah situasi 

dimana entitas sebagai fiskus menghadapi 

ketidakpastian hukum berkenaan dengan kantor 

pajak mengenai jumlah atau nilai yang wajib 

bayarkan (liabilitas) atau jumlah yang akan 

diterima (aset).  Misalkan entitas mengalami 

lebih bayar (diakui sebagai aset) dan kemudian 

memilih prosedur restitusi.  Sesuai ketentuan 

Kantor Pajak akan mengirimkan Petugas untuk 

melakukan pemeriksaaan (audit) atas klaim 

restitusi tersebut, dan hasilnya pihak Pajak 

menyatakan bahwa entitas justru kurang bayar, 

sehingga alih-alih memperoleh dana restitusi 

justru kini entitas dikenakan denda pajak.  

Entitas selaku wajib pajak kemudian memilih 

mengajukan banding melalui peradilan pajak; 

yang hasilnya sulit diprediksi; dimana apabila 

menang belum tentu nilainya sebesar carrying 

amount terlebih lagi bila kalah.  
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Masalah utama dalam hal ini adalah belum 

ada ketegasan berkenaan dengan metoda 

pengukuran yang paling tepat untuk digunakan.   

PSAK 46 mensyaratkan aktiva dan kewajiban 

pajak harus diukur pada jumlah yang diharapkan 

akan dibayarkan (dipulihkan) pada/dari otoritas 

perpajakan, namun tidak menentukan metode 

pengukuran yang mesti digunakan.   

Sedikitnya terdapat 2 pandangan atas 

masalah ini: 

1. Pandangan pertama mensyaratkan 

pengukuran UTP pada nilai yang diharapkan 

(expected value) ketika tingkat ketidakpastian 

yang tinggi. Metoda pengukuran lainnya 

dapat diterapkan ketika tingkat ketidakpastian 

tidak tinggi. 

2. Pandangan kedua memperkenankan entitas 

untuk memilih salah satu dari 3 alternatif 

berikut: 

a. Nilai Yang Diharapkan (expected Value) 

b. Estimasi yang paling mungkin (most 

likely estimate), atau 

c. More-likely-than-not-estimate 

tergantung pada estimasi mana entitas 

mengharapkan yang lebih mampu 

mengungkapkan jumlah yang harus 

dibayarkan (dipulihkan) pada/dari otoritas 

perpajakan.  

Adapun pengertian untuk setiap alternatif 

tersebut sbb: 

1. Nilai Yang Diharapkan (expected Value) 

 adalah hasil penjumlahan dari rata-rata 

tertimbang (weighted average) dalam 

suatu jangkauan (range) berbagai nilai. 

Merupakan sebuah nilai yang diharapkan 

merupakan estimasi yang tepat atas 

sejumlah variabel jika entitas memiliki 

sejumlah kontrak dengan karakteristik 

serupa. Contohnya adalah ketika entitas 

melakukan estimasi atas nilai liabilitas 

pada tanggal pengukuran (measurement 

date).   

Estimasi yang paling mungkin (most likely 

estimate)   adalah nilai penjumlahan yang 

paling mungkin dalam suatu jangkauan (range) 

berbagai nilai (yaitu hasil yang paling mungkin 

bagi kontrak). Merupakan suatu nilai yang 

diharapkan merupakan estimasi yang tepat untuk 

kontrak yang hanya memiliki dua variabel hasil 

(misalnya, suatu entitas baik mencapai bonus 

kinerja atau 

2. tidak ). Contohnya adalah ketika entitas 

mencoba memprediksi arus kas atas 

liabilitas ketimbang nilai liabilitas pada 

tanggal pengukuran. 

3. More-likely-than-not-estimate  adalah 

menunjukkan bahwa probabilitas arus 

keluar berikutnya adalah tidak lebih dari 

50 persen. 

 

Yang perlu diperhatikan adalah tidak ada 

satupun dari alternatif estimasi diatas yang 

mampu memberikan informasi lengkap 

tentang berbagai hal yang mungkin terjadi. 

Untuk memberikan informasi yang lengkap, 

pengungkapan informasi tambahan mungkin 

diperlukan. 

 

 

7. Revaluasi Aset Tetap 

Prianto Budi Saptono dan Eko Suwardi1 

melakukan kajian atas dampak konvergensi IFRS 

atas perpajakan khususnya aktiva tetap.  Dalam 

kajian tersebut disimpulkan bahwa ketika entitas 

memilih metoda revaluasi sesuai dengan PSAK 

16 (Revisi 2011) akan dapat berimplikasi beban 

pajak yang signifikan. Yakni ketika entitas 

menerapkan model revaluasi namun tanpa 

memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak maka 

akan dikenakan pajak sebesar 10% atas 

keuntungan yang diperoleh dari kenaikan nilai 

revaluasi.  Namun ketika dilakulan penelahaan 

lebih lanjut atas Pasal 4 ayat 1 huruf m dan Pasal 

19 dari Undang-undang tentang Pajak 

Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan 

No.  79/PMK.03/2008 pengenaan pajak final 

sebesar 10% dimungkinkan untuk dihindari, 

walau dalam PMK tersebut secara eksplisit 

mengatur bahwa untuk menerapkan metoda 

revaluasi untuk kepentingan pajak, entitas wajib 

menyampaikan permohonan dan memperoleh 

persetujuan dari Direktur Jendral Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang 

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan 

Untuk Tujuan Perpajakan mengatur sebagai 

berikut: 

 
5 Prianto Budi Saptono dan Eko Suwardi; IFRS Convergence and Its 

Impact on Taxation: A Case Study on Fixed Asset in Indonesia; 

Proceedings of 23rd International Business Research Conference, 18 - 20 
November, 2013, Marriott Hotel, Melbourne, Australia, ISBN: 978-1-

922069-36-8. 
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Pasal 3 

1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

dilakukan terhadap: 

a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk 

tanah yang berstatus hak milik atau hak 

guna bangunan; atau 

b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak 

termasuk tanah, yang terletak atau berada 

di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan 

untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang merupakan 

Objek Pajak 

2) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat dilakukan kembali sebelum lewat 

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

terakhir yang dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Pasal 4 

1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau 

nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku 

pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang 

ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau 

ahli penilai, yang memperoleh izin dari 

Pemerintah. 

2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang 

ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau 

ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ternyata tidak mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak 

menetapkan kembali nilai pasar atau nilai 

wajar aktiva yang bersangkutan. 

3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan 

jasa penilai atau ahli penilai. 

 

Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemerintah 

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

191/PMK. 010/2015 yang berisi pengurangan 

tarif PPh Pasal 19 untuk wajib pajak yang 

melakukan revaluasi aktiva tetap atau penilaian 

kembali aktiva tetap. Insentif pajak ini tertuang 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

191/PMK.10/2015 Tentang Penilaian Kembali 

Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi 

Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 

Dan Tahun 2016. 

Adapun poin-poin penting Revaluasi Aktiva1 

sesuai PMK-191/PMK.10/2015 adalah sebagai 

berikut: 

 Yang dapat melakukan revaluasi aktiva 

tetap adalah Wajib Pajak Badan Dalam 

Negeri, BUT, WP OP yang melakukan 

pembukuan; termasuk WP yang telah 

memperoleh izin menyelenggarakan 

pembukuan dengan Bahasa Inggris dan 

satuan mata uang Dollar Amerika Serikat 

serta WP yang masih berada dalam jangka 

waktu 5 tahun sejak dilakukannya 

penilaian kembali terakhir berdasarkan 

PMK 79/PMK.03/2008. 

 Aktiva yang dapat di-revaluasi adalah 

sebagian atau seluruh aktiva tetap 

berwujud yang terletak atau berada di 

Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan 

untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang merupakan 

Objek Pajak. 

 Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan 

oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) 

atau ahli penilai, yang memperoleh izin 

dari Pemerintah. Dalam hal nilai pasar 

atau nilai Wajar yang ditetapkan oleh 

kantor jasa penilai publik atau ahli penilai 

ternyata tidak mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak 

dapat menetapkan kembali nilai pasar atau 

nilai wajar aktiva tetap yang 

bersangkutan. 

 Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan 

berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar 

aktiva tetap yang berlaku pada saat 

penilaian kembali aktiva tetap 

 Selisih lebih revaluasi = Nilai pasar – 

Nilai Buku Fiskal. (Catatan: Perlu 

diperhatikan bahwa revaluasi untuk tujuan 

perpajakan tidak mengenal istilah selisih 

kurang. Selisih lebih merupakan obyek 

pajak penghasilan yang akan diberikan 

insentif pengurangan tarif.) 

 Tarif Pajak Penghasilan bersifat final atas 

selisih lebih penilaian kembali aktiva 

tetap: 

3% (tiga persen), untuk permohonan yang 

diajukan sejak 
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o berlakunya Peraturan Menteri ini sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2015; 

o 4% (empat persen), untuk permohonan yang 

diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2016; atau 

o 6% (enam persen), untuk 

permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, 

 Ketentuan khusus:  

o Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) Final 

terkait dilakukannya penilaian kembali 

aktiva tetap dilakukan sebelum diajukannya 

permohonan dan dilengkapinya dokumen. 

o Wajib Pajak dapat melakukan penilaian 

sendiri terlebih dahulu berdasarkan 

perkiraan untuk dapat melunasi perkiraan 

pajak terutang karena penilaian kembali 

aktiva tetap dan mengajukan permohonan. 

Meski demikian, hasil perkiraan penilaian 

wajib pajak tetap harus dilakukan penilaian 

kembali oleh kantor jasa penilai publik (atau 

ahli penilai dalam batas waktu yang 

ditentukan. 

o Tambahan Obyek PPh Final=Nilai Aktiva 

hasil KJPP – Nilai Aktiva Hasil Perkiraan 

Sendiri. 

o Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh 

izin menyelenggarakan pembukuan dengan 

Bahasa Inggris dan mata uang Dollar, selisih 

lebih penilaian kembali (dasar pengenaan 

pajak/DPP) dikonversi ke dalam rupiah 

dengan KURS KMK pada saat pembayaran 

Pajak Penghasilan. 

 Tarif PPh atas selisih penilaian:  

o 3%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan 

sampai 31 Desember 2015; 

o 4%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan 

pada 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016; 6%, 

dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 

1 Juli 2016 – 31 Desember 2016; 

 10%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan 

setelah 31 Desember 2016, 

 

 

 

 

 
7 http://forumpajak.org/insentif-pajak-untuk-

revaluasi-aktiva-tetap/ diakses 20 
November 2015 

Jika dicermati, PMK-191 merupakan 

peraturan khusus yang mengatur penilaian 

kembali aktiva tetap (revaluasi) selain Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali 

Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan 

Perpajakan. Sebagai peraturan khusus yang 

bertujuan memberikan insentif, PMK-191 telah 

dibatasi pada Permohonan Yang Diajukan Pada 

Tahun 2015 Dan Tahun 2016. Permohonan yang 

tidak termasuk dalam batasan tersebut dapat 

menggunakan PMK-79 tahun 2008. 

Dewan Pengurus Nasional (DPN)1 IAI 

memberikan klarifikasi bahwa revaluasi aset 

berdasarkan perpajakan harus dibedakan dengan 

revaluasi berdasarkan akuntansi. Jika suatu 

perusahaan akan melakukan revaluasi untuk 

tujuan perpajakan harus mengikuti ketentuan 

perpajakan, sedangkan revaluasi untuk tujuan 

akuntansi harus mengikuti Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku, yaitu PSAK 16: Aset 

Tetap. 

DPN IAI mengemukakan beberapa perbedaan 

perlakuan revaluasi secara pajak dan akuntansi. 

Dari pandangan perpajakan, revaluasi hanya 

dilakukan pada suatu titik tertentu dan 

diperbolehkan melakukan revaluasi lagi untuk 

jangka 5 tahun ke depan. Revaluasi dapat 

dilakukan untuk aset tertentu yang dimiliki 

perusahaan. Sedangkan PSAK 16 mengatur 

bahwa apabila perusahaan memilih model 

revaluasi aset tetap maka perubahan kebijakan 

aktiva tersebut harus dilakukan secara konsisten. 

Revaluasi harus dilakukan secara reguler dan 

harus dilakukan untuk seluruh aset dalam 

kelompok yang sama. 

Berikut ini beberapa pokok pikiran yang 

menjadi perhatian IAI sehubungan dengan 

revaluasi aset yang sudah diatur dalam PSAK 16: 

Banyak salah kaprah yang berkembang di 

dunia bisnis terkait revaluasi. Padahal revaluasi 

sudah diatur sejak konvergensi 

 

 

 

 

8http://www.kompasiana.com/andre.jayaprana/ins

entif-pajak-revaluasi-aset-pmk-191-pmk-010-

2015-efektifkah_564da6b1f07a615b09846482 

diakses 20 November 2015 
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1. IFRS 2012 di dalam PSAK 16. PSAK 16 

sudah lama mengatur tentang revaluasi ini. 

Tapi tidak banyak yang pakai karena 

perusahaan takut implikasi pajaknya, serta 

takut mengeluarkan biaya tambahan.  

2. Dulu revaluasi akuntansi selalu dikaitkan 

dengan revaluasi pajak. Sejak konvergensi 

IFRS keduanya diputus. Entitas bisnis bisa 

memilih salah satu, apakah akan melakukan 

revaluasi akuntansi tanpa revaluasi pajak, 

atau sebaliknya. 

3. Ada dua syarat untuk melakukan revaluasi. 

Pertama dilakukan untuk seluruh class of 

asset. Artinya jika satu aset direvaluasi, hal 

itu juga harus dilakukan terhadap aset di 

kelas yang sama. Misalnya entitas 

merevaluasi sebidang tanah, dia harus 

merevaluasi seluruh tanah yang dimiliki. 

Tidak bisa memilih sesuai keinginan (cherry 

picking), akuntansi harus diterapkan secara 

konsisten karena PSAK tidak mengizinkan 

hal-hal seperti itu. Syarat kedua, karena ini 

adalah pilihan, sekali entitas memilih 

melakukan revaluasi, dia tidak bisa kembali 

ke model historical cost. Asumsinya 

informasi fair value ini lebih relevan 

dibanding informasi historical cost. 

4. Revaluasi tidak harus dilakukan setiap tahun 

sepanjang nilai aset tidak berubah signifikan, 

tetapi dilakukan secara reguler. Selain itu, 

revaluasi juga tidak selalu harus dilakukan 

oleh penilai publik, namun bisa juga 

dilakukan oleh pihak internal. Yang jelas 

nanti hasilnya harus diaudit oleh pihak 

independen 

Bandingkan dengan PMK 191 Tahun 2015 

untuk tujuan perpajakan yang telah diuraikan 

diatas, maka secara umum muncul skenario 

pertanyaan: 

1. Jika PSAK 16 memungkinkan perusahaan 

untuk memperbaiki posisi neracanya dengan 

model revaluasi aset yang diperkenankan dan 

telah diatur oleh PSAK 16, mengapa 

perusahaan harus repot-repot menggunakan 

basis prosedur yang ada pada PMK 191 

Tahun 2015? 

2. Kalau selisih lebih nilai revaluasi aset menurut 

PSAK 16 itu adalah objek PPh final juga, 

maka untuk apa dibuat prosedur sedemikian 

rupa dalam PMK 191 Tahun 2015? 

Bukankah lebih baik jika PMK 

menyesuaikan diri dengan PSAK 16. Jadi 

cukuplah PMK hanya mengatur tarif PPh 

finalnya. 

3. Untuk apa perusahaan/wajib pajak melakukan 

revaluasi aset untuk tujuan perpajakan 

semata tanpa dapat memetik manfaat 

membukukan hasil revaluasi aset 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku 

umum terutama bagi perusahaan-perusahaan 

besar yang go-public ? 

 

Djohan Pinnarwan, Ketua DSAK IAI1 

menyatakan bahwa sejak konvergensi IFRS 

entitas bisnis bisa memilih salah satu, apakah 

akan melakukan revaluasi akuntansi tanpa 

revaluasi pajak, atau sebaliknya. Menurut 

Djohan, karena tujuan keduanya berbeda, dua 

proses itu tidak perlu disatukan.  Dari sudut 

pandang ini, PSAK sebenarnya sudah 

mendukung kebijakan pemerintah. Revaluasi ini 

dilakukan untuk memperbaiki neraca entitas. 

Yang harus disadari, tidak ada penambahan cash 

flow perusahaan yang telah melakukan revaluasi 

karena perhitungannya hanya dibuku. Pun entitas 

tidak bisa membagikan dividen dari proses ini.  

“Revaluasi itu tujuannya untuk memperbaiki 

neraca. Tentu saja ada harga yang harus 

dibayarkan ketika melakukan revaluasi itu. 

Dalam menghitung RoA (Return on Asset) 

misalnya, ketika pembaginya makin besar, angka 

pengembalian terlihat semakin kecil. Tapi DER 

(Debt to Equity Ratio) akan terlihat semakin 

baik,” Djohan menjelaskan 

Keuntungan bagi Wajib Pajak yang melakukan 

revaluasi berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 ini 

adalah10: 
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1. Revaluasi aktiva tetap akan menjadi insentif 

orang untuk go public atau merevaluasi aset 

agar nilainya bertambah dengan tarif pajak 

lebih rendah alias mendapat Diskon tarif PPh 

menjadi lebih kecil yaitu, 3%, 4% atau 6% 

saja; 

2. Sisi aktiva Neraca perusahaan akan naik 

sebesar nilai lebih dan dicatat dalam akun 

"Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva 

Tetap Wajib Pajak Tanggal .... ". Akun ini 

disusutkan sesuai masa manfaat aktiva Tetap. 

Artinya, tahun-tahun setelah revaluasi 

penghasilan neto fiskal akan tergerus oleh 

penyusutan selisih lebih revaluasi. 

3. Sisi ekuitas Neraca akan muncul "saham 

baru" baik berupa saham bonus atau saham 

baru tanpa penyetoran. Saham baru ini bukan 

objek PPh sesuai Pasal 2 hurup b Peraturan 

Pemerintah nomor 94 tahun 2010. Secara 

umum, penambahan saham tanpa setoran, 

apapun namanya, dianggap dividen. Bisa 

dicek bagian penjelasan Pasal 4 (1) huruf g 

UU PPh. 

 

Secara garis besar keuntungan bagi pebisnis 

dengan revaluasi ini adalah selain mendapat 

diskon pajak penghasilan, pemegang saham juga 

dapat tambahan saham yang bukan objek PPh, 

dan secara fiskal penghasilan neto akan lebih 

kecil dibanding tahun lalu.  Keuntungan 

relavluasi lainnya adalah dengan "tambahan nilai 

aktiva" maka perusahaan bisa nambah utang ke 

bank untuk modal kerja atau menaikkan nilai 

saham sebelum initial publik offering (IPO). 

 

 

 

 

 

 

 

9 
http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id

=864 diakses 20 November 2015 
1 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idt

opik=58235&hlm=1 diakses 20 November 2015 

8. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan kewenangan yang diperoleh 

dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), 

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 

tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara 

Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan 

Penghitungan Pajak Penghasilan. 

Beberapa hal pokok yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan besarnya perbandingan antara 

utang dan modal (DER) berlaku bagi Wajib 

Pajak Badan yang dididirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia yang modalnya 

terbagi atas saham-saham. 

2. Utang dan modal dihitung dari saldo rata-rata 

pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak 

yang bersangkutan 

3. Besarnya perbandingan utang dan modal 

paling tinggi empat banding satu (4:1); 

dimana: 

 Hutang meliputi utang jangka panjang, 

utang jangka pendek serta utang dagang 

yang dibebani bunga. 

 Modal meliputi ekuitas sebagaimana 

dimaksud dalam standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan pinjaman 

tanpa bunga dari pihak yang memiliki 

hubungan istimewa. 

 Nilai utang = rata-rata saldo utang tiap 

akhir bulan pada tahun pajak atau bagian 

tahun pajak 

 Nilai modal = rata-rata saldo modal tiap 

akhir bulan pada tahun pajak atau bagian 

tahun pajak. 

 DER = Nilai Utang dibagi Nilai Modal 
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4. Terdapat pengecualian DER tersebut 

terhadap beberapa kelompok Wajib Pajak, 

antara lain, bank, lembaga pembiayaan, 

asuransi dan reasuransi, pertambangan dan 

yang atas seluruh penghasilannya dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final dan 

wajib pajak yang menjalankan usaha di 

bidang infrastruktur 

5. Dalam hal DER melebihi 4:1 maka biaya 

pinjaman yang dapat diperhitungkan  adalah 

sebesar biaya pinjaman sesuai dengan rasio 

4:1 

6. Biaya pinjaman meliputi bunga pinjaman, 

diskonto dan premium serta biaya tambahan 

terkait pinjaman, beban keuangan dalam 

sewa pembiayaan, imbalan karena jaminan 

pengembalian utang dan selisih kurs dari 

pinjaman mata uang asing 

7. Biaya pinjaman yang dapat dibiayakan harus 

memenuhi syarat-syarat: 

 

a. biaya terkait dengan hutang tidak 

melampaui batas DER maksimum. Jika 

DER melampaui DER maksimal, maka 

biaya pinjaman yang tidak boleh 

dibebankan sebesar selisih DER dikali 

biaya pinjaman. Dalam contoh kasus di 

atas jika DER 6:1, maka biaya yang dapat 

dibebankan adalah sebesar 4/6 x biaya 

pinjaman atau koreksi biaya=2/6 x biaya 

pinjaman. 

b. Jika Wajib Pajak mempunyai saldo 

ekuitas nol atau kurang dari nol, maka 

seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak 

bersangkutan tidak dapat diperhitungkan 

dalam penghitungan penghasilan kena 

pajak. 

c. Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan 

perbandingan utang dan modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) yang dapat diperhitungkan dalam 

menghitung penghasilan kena pajak juga 

wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 

dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008. 

 biaya pinjaman atas utang kepada pihak-

pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa harus memenuhi prinsip 

kewajaran dan kelaziman usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 

8. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di 

bidang pertambangan minyak dan gas bumi, 

pertambangan umum, dan pertambangan 

lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, 

kontrak karya, atau perjanjian kerjasama 

pengusahaan pertambangan: 

a. Jika dalam kontrak atau perjanjian 

mengatur atau mencantumkan ketentuan 

mengenai batasan perbandingan antara 

utang dan modal; ketentuan mengenai 

perbandingan utang dan modal dimaksud 

berlaku sampai dengan berakhirnya 

kontrak atau perjanjian tersebut. 

b. Jika dalam kontrak tidak mengatur, maka 

ketentuan mengenai perbandingan utang 

dan modal mengikuti ketentuan PMK-169. 

9. Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta 

luar negeri, wajib menyampaikan laporan 

besarnya utang swasta luar negeri tersebut 

kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika tidak 

menyampaikan laporan, maka atas biaya 

pinjaman yang terutang dari utang swasta luar 

negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk 

menghitung penghasilan kena pajak 

10. Ketentuan baru ini berlaku sejak tahun pajak 

2016 

11. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut akan 

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak 
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 Secara umum muncul skenario pertanyaan 

adalah acuan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal 

ini pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak selama ini  adalah pasal 18 

ayat (3) UU PPh yaitu menggunakan range rata-

rata DER perusahaan sejenis dari hasil 

melakukan pembandingan sebagai patokan1. 

terutama dalam kasus penghindaran pajak yang 

selama ini marak dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional di Indonesia melalui 

thin capitalization selain dengan cara transfer 

pricing.  

 Tidak jarang seorang pemeriksa melakukan 

koreksi biaya bunga yang dibayarkan kepada 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa seperti ke perusahaan induk (parent 

company) dan memperlakukannya sebagai 

dividen terselubung (disguised dividends). 

Koreksi tersebut tidak serta merta dapat diterima 

oleh Wajib Pajak dan menjadi sengketa di tingkat 

keberatan dan banding. Timbulnya sengketa bisa 

jadi karena terdapat ketidaksepahaman akan 

perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai 

pembanding oleh pemeriksa. Hal ini mungkin 

karena proses melakukan kesebandingan untuk 

DER tidak diatur secara tegas dalam ketentuan 

perpajakan yang berlaku saat ini.  

 Penerapan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dalam 

menentukan DER yang wajar selama ini oleh 

pemeriksa adalah karena Menteri Keuangan 

belum mengatur besaran DER tersebut. Setelah 

terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

169/PMK.010/2015 yang menetapkan DER 4:1 

berdasarkan kewenangan dalam Pasal 18 ayat 

(1),maka timbul dualisme dalam  penentuan 

DER. 

Belum jelas benar apakah Direktorat Jenderal 

Pajak hanya berpatokan pada 4:1 (fixed ratio 

approach) sesuai Pasal 18 (1) UU PPh atau dapat 

juga menerapkan DER dengan arm’s length 

approach berdasarkan Pasal 18 (3).  

Jika Dirjen Pajak hendak menggunakan kedua 

approach tersebut, maka ketika range rata-rata 

industri tertentu yang sejenis berada pada DER 2: 

1, bisa jadi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 

PPh pemeriksa dapat melakukan koreksi biaya 

pinjaman terhadap perusahaan yang diperiksa 

apabila DER nya di atas 2:1 meskipun tidak lebih 

dari ketentuan DER 4:1.  

 

Sebaliknya jika DER suatu perusahaan 

misalnya 5:1 dan rasio tersebut sama dengan 

range rata-rata DER industri di bidangnya, timbul 

pertanyaan apakah pemeriksa akan melakukan 

koreksi karena melebihi DER 4:1. Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut tidak menjelaskan hal 

dualisme ini sehingga terdapat ketidakpastian 

dalam praktiknya nanti  jika dikaitkan dengan UU 

PPh.  

Skenario berikutnya adalah terkait re-

karakterisasi biaya bunga menjadi dividen karena 

tidak mengakui Biaya Pinjaman atau dianggap 

Dividen Terselubung.  Sebagaimana telah 

dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam 

penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dinyatakan 

bahwa bunga yang dibayarkan sehubungan 

dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan 

modal tidak diperbolehkan untuk dikurangkan 

sebagai biaya, sedangkan bagi pemegang saham 

yang menerima bunga tersebut dianggap sebagai 

dividen.  Namun Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 169/PMK.010/2015 hanya mengatur tidak 

memperkenankan  biaya pinjaman  sebagai akibat 

kelebihan DER di atas 4:1. Tidak terdapat pasal 

yang memperlakukannya sebagai dividen meski 

kelebihan biaya pinjaman tersebut dibayarkan 

kepada pemegang saham. Dalam hal ini Peraturan 

Menteri Keuangan tidak sinkron dengan pasal 18 

ayat (3) UU PPh.  

Re-karakterisasi biaya bunga menjadi dividen 

kepada pemegang saham akan membawa 

konsekuensi tersendiri dalam penerapan tarif 

pemotongan PPh Pasal 26 khususnya apabila 

terdapat perbedaan tarif pemotongan antara 

dividen dan bunga dalam Perjanjian Penghindaran 

Pajak Berganda (P3B) atau yang umum dikenal 

dengan tax treaty antara Indonesia dengan negara 

di mana peusahaan penerima bunga terdaftar 

sebagai penduduk (residence country).  

Yang jelas implikasi minimal bagi para Wajib 

Pajak yang berbadan hukum Perseroan Terbatas 

(PT), berhutang tidak lagi sepenuhnya merupakan 

tax shield atas beban pajak.  Ketika rasio DER 

melebihi ketentuan 4:1 maka akan ada selisih 

antara beban bunga menurut akuntansi dengan 

beban bunga menurut pajak dan ini tentu harus 

diungkapkan pada Laporan Keuangan. 

 
11 Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax;  

http://bisnis.liputan6.com/read/2356747/opini-batasan-debt-to-equity-ratio-

dalam-menghitung-pajak diakses 20 November 2015 2015 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Dari uraian kajian diatas maka dapat 

disimpulkan hal-hal berikut ini:  

1. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 

sehubungan dengan aspek pengakuan pada 

laporan keuangan perusahaan antara lain: 

1. Pengakuan atas denda / pinalti pajak.   

2. Pengakuan atas Pajak Tangguhan yang 

berimplikasi pada pengakuan asset pajak 

tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan 

3. Uncertain Tax Position, dimana entitas 

menanti ketetapan  

4. Pajak Final menyebabkan tidak seluruh 

penghasilan menurut akuntansi adalah 

penghasilan kena pajak. Dengan demikan 

berimplikasi semua beban yang terkait 

dengan penghasilan yang dikenakan pajak 

final tidak diakui sebagai beban oleh pajak 
2. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 

sehubungan dengan aspek pengukuran pada 
laporan keuangan perusahaan 
1. subjektivitas dalam melakukan pengukuran 

atas properti investasi, plant & equipment dan 
aset tak berwujud yang telah disusutkan atau 
diamortisasi dan kemudian mengalami 
pemulihan nilai ketika entitas menerapkan 
model revaluasi sebagaimana diatur dalam 
PSAK  Aset Tetap atau PSAK Aset Tak 
Berwujud 

2. Uncertain Tax Position, dimana belum ada 
ketegasan metoda pengukuran dalam standar 
akuntansi 

3. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 
sehubungan dengan aspek penyajian pada 
laporan keuangan perusahaan adalah berkenaan 
dengan penyajian dampak ekonomis sebagai 
implikasi pemenuhan kewajiban selaku wajib 
pajak, yang utamanya dalam hal ini adalah 
penyajian dan pengukuran aset pajak tangguhan 
dan atau liabilitas pajak tangguhan pada laporan 
posisi keuangan (neraca).   

4. Dampak implementasi PSAK 46 (2014) 

sehubungan dengan aspek pengungkapan pada 

laporan keuangan perusahaan adalah ebagaimana 

IAS 12 maka PSAK 46 berisi persyaratan 

pengungkapan yang extensif (luas).  Adapun 

masalah pengungkapan yang umum dijumpai 

pada laporan keuangan antara lain: 

 

 

1. Tarif pajak efektif hendaknya mudah dirujuk ke 

jumlah pajak dibayar 

2. Perusahaan yang membukukan kerugian 

perusahaan perlu untuk mengungkapkan sifat 

Pengakuan bukti pendukung dari aset pajak 

tangguhan 

3. Jumlah perbedaan temporer yang dapat 

dikurangkan , fiskal kerugian dan kredit pajak 

yang tidak terpakai yang ada aktiva pajak 

tangguhan diakui di neraca kebutuhan untuk 

diungkapkan 

4. Jumlah agregat perbedaan temporer terkait dengan 

investasi pada entitas anak perusahaan , kantor 

cabang dan entitas asosiasi dan kepentingan dalam 

usaha patungan, dimana pajak tangguhan 

kewajiban belum diakui perlu diungkapkan 

5. Dalam hal dari setiap jenis perbedaan temporer 

dan dalam hal dari setiap jenis saldo rugi fiskal 

dan pajak yang belum digunakan kredit, jumlah 

aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui 

di neraca, bersama-sama dengan beban pajak 

tangguhan atau beban yang diakui dalam laporan 

laba rugi perlu diungkapkan , karena apabila tidak 

dilakukan maka tampak ketidakjelasan dari 

perubahan jumlah yang diakui di neraca. 

 

Seluruh perbedaan yang timbul antara PSAK dan 
Pajak timbul disebabkan perbedaan tujuan PSAK 
dengan Pajak; dalam hal mana berakar para perbedaan 
filosofis antara keduanya.  PSAK menganut Principle 
Based, sedangkan Pajak menganut Rule Based. 
 

Karena seluruh perbedaan yang timbul antara 
PSAK dan Pajak timbul berakar pada perbedaan 
filosofis PSAK dengan Pajak, maka tidak perlu 
dilakukan upaya untuk menyatukan proses apalagi 
mempertentangkan keduanya.  Namun perlu penting 
bagi entitas sebagai wajib pajak untuk mendapatkan 
kepastian perlakuan akuntansi (accounting treatment) 
atas berbagai isu sebagaimana diuraikan diatas 
Salah satu alternatif pemberian kepastian adalah 
dengan penerbitan “Ketentuan Perpajakan Berlaku 
Umum (KPBU)” oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
KPBU tentu bukan merupakan standar akuntansi, 
namun lebih merupakan suatu pedoman akuntansi.    
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur ekuitas merek susu bubuk non balita, untuk 

menganalisis elemen yang mempengaruhi ekuitas merek susu bubuk non balita seperti Top of 

Mind Brand, Top of Mind Advertising, Best Brand, Brand Perceived Quality,  Brand used most 

often, Overall Satisfaction, Brand Loyalty, dan Brand Share; dan untuk mengetahui tingkat 

kontribusi masing-masing elemen tersebut terhadap ekuitas merek produk susu bubuk non balita 

di kota Bogor. Data diperoleh dari 120 responden di seluruh kota Bogor. Dalam penelitian ini 

digunakan Analisis Deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis 

data. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel laten, Brand Awareness, yang disusun dari 

elemen-elemen  seperti Top of Mind Brand, Top of Mind Advertising, kemudian Brand Perceived 

Quality, Brand Used Most Often, dan Brand Share , adalah variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pembentukan ekuitas merek susu bubuk non balita di Kota Bogor. Dancow 

adalah merek susu bubuk memiliki ekuitas merek terkuat dengan Nilai Merek 259,08. 

Kata Kunci : Pemasaran,  Brand Equity,  Ekuitas Merek,  Susu Bubuk,  Analisis Deskriptif, 

SEM, Kota Bogor. 

 

Abstract 

Analysis on the Brand Equity of Milk Powder for the Children Above Five  

In Bogor City 
The aim of this study are to measure the brand equity of milk powder; to analyze the components 

influencing the brand equity such as the Top of Mind Brand, the Top of Mind Advertising, the 

Best Brand, the Brand Percieved Quality, the Brand Used Most Often, the Overall Satisfaction, 

the Brand Loyalty, and the Brand Share; and to find out the level of contribution of the 

components setting-up the brand equity of milk powder product in Bogor city. Data are obtained 

from 120 respondents throughout Bogor city. The Descriptive Analysis and the Structural 

Equation Modeling (SEM) are used to analyze the data. The result of this analysis shows that the 

latent variable, the Brand Awareness, set-up by the components such as the Top of Mind Brand, 

the Top of Mind Advertising, the Brand Percieved Quality, the Brand Used Most Often, and the 

Brand Share, are variables having significant effects toward the shaping of the brand equity of 

milk powder. Dancow is the milk powder brand having the strongest brand equity with the Brand 

Value of 259,08. 
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PENDAHULUAN 

    LATAR BELAKANG 

Tubuh kita sangat memerlukan asupan 

gizi yang cukup setiap harinya. Susu adalah 

bahan pangan bernilai gizi tinggi karena 

didalamnya banyak mengandung zat-zat yang 

diperlukan tubuh seperti lemak, protein, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dalam suhu 

kamar, susu mempunyai sifat mudah rusak 

sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan 

daya simpan  melalui pengolahan tertentu 

menjadi berbagai produk olahan seperti susu 

bubuk, susu steril, dan susu pasteurisasi.  

Salah satu produk susu olahan yang 

banyak digemari saat ini adalah susu bubuk 

karena sangat praktis dan mudah dalam 

membuatnya. Menurut Buckle et al. dalam Purba 

(2002), susu bubuk adalah susu olahan yang 

dibuat sebagai kelanjutan dari proses penguapan. 

Biasanya kadar air dikurangi sampai di bawah 5 

persen dan paling baik bila kurang dari 2 persen.  

Kandungan gizi susu bubuk secara umum sangat 

bervariasi menurut merek dan fungsinya. Secara 

umum susu bubuk dibagi kedalam 2 jenis yaitu 

full cream (susu bubuk berlemak tinggi) dan skim 

milk (susu bubuk lemak rendah). Full cream 

secara umum memiliki kandungan lemak antara 

26 – 27,5%, protein 26,5 – 27%, karbohidrat 39 – 

41%, serta mineral dan vitamin 4 – 7%, 

sedangkan skim milk memiliki kandungan lemak 

kurang dari 1 persen, protein 60 persen, 

karbohidrat 20 – 25 persen serta vitamin dan 

mineral 9 – 14 persen (YLKI dalam Purba 2002). 

Saat ini banyak perusahaan-perusahan yang 

bergerak dalam bisnis susu olahan yang berupa 

susu bubuk instan antara lain  PT. Friesche Vlag 

Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT Indomilk, 

PT Sari Husada, PT. Ultra Jaya, dan lain-lain.  

Dewasa ini telah banyak merek produk 

susu bubuk terdapat dipasaran yang diproduksi 

oleh berbagai perusahaan nasional maupun 

perusahaan asing di Indonesia. Pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan manajerial yang berusaha 

untuk menciptakan dan menyediakan kebutuhan 

konsumen serta memberikan kepuasan bagi 

konsumen. Pemasaran yang dilakukan harus 

dapat menciptakan suatu anggapan yang 

menyebabkan pelanggan menggunakan produk 

tersebut secara terus-menerus sehingga 

menghasilkan loyalitas pelanggan yang 

merupakan tujuan utama perusahaan.  

 

Secara garis besar, pemasaran sangat 

berkaitan dengan keputusan dalam bauran 

pemasaran yang lebih dikenal dengan 4 P yaitu : 

price, product, promotion, dan place (Kotler & 

Keller, 2012). Untuk memperjelas bidang 

pemasaran, merek sangat memegang peranan 

penting. 

 

Merek sebagai salah satu atribut dari 

produk yang berfungsi sebagai pembeda antara 

produk yang satu dengan produk yang lainnya. 

Merek merupakan aset tak berwujud perusahaan. 

Menurut Sumarwan (2011), bahwa asset tidak 

berwujud lebih penting daripada asset berwujud. 

Merek juga merupakan janji perusahaan untuk 

secara konsisten memberikan features, benefits, 

dan services kepada para pelanggan (Aaker, 

1997). Setiap perusahaan ingin membangun 

ekuitas merek yang kuat karena hanya produk-

produk yang memiliki ekuitas kuat yang akan 

tetap mampu bersaing, merebut, dan menguasai 

pasar. Menurut Futrell dan Stanton, dalam Muafi 

(2002), ditemukan adanya korelasi positif antara 

ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan yang 

tinggi. Ekuitas merek yang kuat juga akan 

memberikan laba bersih masa depan bagi 

perusahaan (Aaker, 1997), serta revenue potensial 

di masa yang akan datang.  

Ekuitas merek sangat berperan dalam 

memberikan nilai kepada pelanggan dan 

perusahaan. Semakin kuat ekuitas merek suatu 

produk, semakin kuat pula daya tariknya di mata 

konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut 

yang selanjutnya dapat membuat konsumen untuk 

melakukan pembelian serta dapat meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan dari waktu ke waktu. 

Menurut Aaker (1997), ekuitas merek terdiri 

dalam lima katagori, yaitu : brand awareness 

(kesadaran merek), brand association (asosiasi 

merek), perceived quality (persepsi kualitas), 

brand loyalty (loyalitas merek), dan other 

proprietary brand asset (aset-aset merek lainnya). 

Untuk mencapai ekuitas merek yang kuat, kelima 

indikator ekuitas merek tersebut harus dikelola 

dan terus dikembangkan serta diperlukan visi, 

komitmen dan keyakinan yang kuat dari top 

manajemen, khususnya dari divisi pemasaran.  
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IDENTIFIKASI MASALAH 

Ekuitas merek adalah salah satu nilai 

pemasaran yang memiliki peranan penting dalam 

menentukan langkah strategi pemasaran. Ekuitas 

merek merupakan salah satu ukuran dari 

kekuatan merek yang terdiri dari beberapa 

elemen yaitu brand awareness (top of mind 

brand dan top of mind advertising), brand 

perceived quality, brand used most often, overall 

satisfaction, best brand, brand loyalty, dan brand 

share. Masalah yang muncul adalah sulitnya 

mengetahui elemen-elemen apa yang dominan 

dalam membentuk ekuitas merek produk susu 

bubuk dan bagaimana kontribusi masing-masing 

elemen terhadap kekuatan atau ekuitas merek 

tersebut.  Melalui informasi ini maka perusahaan 

dapat lebih mudah dalam merancang strategi 

perusahannya, khususnya dalam meningkatkan 

ekuitas mereknya. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengukur ekuitas merek susu bubuk non 

balita, khususnya di Kota Bogor 

2. Menganalisis elemen-elemen yang 

mempengaruhi ekuitas merek, yang 

meliputi Top of Mind Brand, Top of Mind 

Advertising, Best Brand, Brand Percieved 

Quality, Brand Used Most Often, Overall 

Satisfaction, Brand Loyalty, dan Brand 

Share  

3. Mengetahui tingkat kontribusi elemen-

elemen penyusun ekuitas merek produk 

susu bubuk non balita di Kota Bogor.  

 

RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas 

untuk mengetahui ekuitas merek produk susu 

bubuk non balita di Kota Bogor dengan 

menganalisis elemen-elemen top of mind brand, 

top of mind advertising, best brand, brand 

perceived quality, brand used most often, overall 

satisfaction, brand Loyalty, dan brand Share. 

Untuk responden yang diambil terbatas hanya 

pada responden yang berdomisili di Kota Bogor 

saja.  Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode stratified random sampling 

melalui pendekatan survei perumahan di Kota 

Bogor dengan wawancara terhadap responden. 

LANDASAN TEORI 

Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial di mana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Konsep pemasaran menyatakan bahwa 

kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah 

menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam 

memadukan kegiatan pemasaran guna 

menetapkan dan memuaskan keinginan pasar 

sasaran (Kotler & Keller, 2012). Pemasaran telah 

menjadi begitu kompleks, begitu 

membingungkan, dan begitu penuh dengan 

jargon-jargon. Di banyak perusahaan, fungsi 

pemasaran ini dijalankan oleh banyak divisi 

fungsional yang berbeda mulai dari divisi 

periklanan, pengembangan produk, desain 

produk, riset pasar, promosi penjualan, hingga 

divisi humas. Pemasaran pada dasarnya adalah 

membangun merek di benak konsumen (Ries, 

1999). 

 

Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol, atau rancangan, atau kombinasi hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler & 

Keller, 2012). 

Merek juga dapat dibagi kedalam pengertian 

lainnya, seperti: 

 Brand name (nama merek) yang merupakan 

bagian dari yang dapat diucapkan. 

 Brand mark (tanda merek) yang merupakan 

sebagian dari merek yang dapat dikenali 

namun tidak dapat diucapkan, seperti 

lambang, desain huruf, atau warna khusus. 

 Trade mark (tanda merek dagang) yang 

merupakan merek atau sebagian dari merek 

yang dilindungi hukum karena 

kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu 

yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi 

penjual dengan hak istimewanya untuk 

menggunakan nama merek (tanda merek). 
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 Copyright (hak cipta) yang merupakan hak 

istimewa yang dilindungi oleh undang-

undang untuk memproduksi, menerbitkan, 

dan menjual karya tulis, karya musik, atau 

karya seni. 

 Merek memegang peranan sangat 

penting, salah satunya adalah menjembatani 

harapan konsumen dengan yang dijanjikan oleh 

produsen. Dengan demikian dapat diketahui 

adanya ikatan emosional yang tercipta antara 

konsumen dengan perusahaan penghasil produk 

melalui merek. Merek yang kuat adalah merek 

yang memiliki brand equity (ekuitas merek) yang 

kuat pula. Dengan brand equity yang kuat maka 

merek tersebut akan mampu untuk bertahan 

dalam persaingan dalam jangka waktu yang 

lama. 

 

Ekuitas Merek 

Menurut Aaker (1997), Ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait 

dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 

oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun pada pelanggan. Ekuitas 

merek dapat dikelompokkan menjadi lima 

katagori, yaitu brand awareness, brand 

association, brand perceived quality, brand 

loyalty, dan aset-aset hak milik yang lain.   

 Brand awareness (kesadaran merek)  

Kesadaran merek merupakan informasi 

mengenai tingkat kemampuan konsumen 

untuk mengenal dan mengingat 

keberadaan suatu produk, dengan kata 

lain kesadaran merek ini menunjukkan 

kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari katagori produk tertentu. Bagian dari 

suatu katagori produk perlu ditekankan 

karena terdapat suatu hubungan yang kuat 

antara katagori produk dengan merek 

yang dilibatkan (Durianto et al 2001). 

 Brand association (asosiasi merek) 

Asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan dengan ingatan mengenai suatu 

merek (Aaker 1997). Kaitan dengan 

merek akan lebih kuat jika dilandasi pada 

banyak pengalaman atau penampakan  

 

untuk mengkomunikasikan dengan 

pelanggan. Suatu merek yang telah mapan 

akan memiliki posisi yang menonjol 

dalam persaingan bila didukung oleh 

berbagai asosiasi yang kuat (Muafi 2002). 

Berbagai asosiasi yang kuat yang diingat 

konsumen dapat dirangkai sehingga 

membentuk citra tentang merek atau brand 

image dalam benak konsumen (Durianto 

et al, 2001). 

 Brand perceived quality (persepsi 

kualitas merek) 

Perceived quality dapat didefinisikan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan yang 

berkaitan dengan apa yang diharapkan 

oleh pelanggan (Durianto et al 2001). 

Perceived quality tidak dapat ditentukan 

secara obyektif karena perceived quality 

merupakan persepsi dari pelanggan. 

 Brand loyalty (loyalitas merek) 

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran 

keterkaitan pelanggan kepada sebuah 

merek (Durianto et al 2001). Loyalitas 

merek secara kualitatif berbeda dari 

dimensi-dimensi utama yang lain, karena 

loyalitas merek terkait erat pada 

pengalaman menggunakan merek. 

Loyalitas merek tidak mungkin terjadi 

tanpa terlebih dahulu melakukan 

pembelian dan tanpa memiliki 

pengalaman menggunakannya. 

 Aset-aset hak milik merek yang lain 

Aset-aset merek akan sangat bernilai jika 

aset-aset tersebut menghalangi atau 

mencegah para pesaing untuk 

memperlemah loyalitas pelanggan suatu 

merek. Aset-aset ini dapat berwujud 

dalam berbagai bentuk, antara lain cap 

dagang dan paten (Aaker 1997). 

 

 Dalam perkembangan selanjutnya konsep 

ekuitas merek ini dikembangkan oleh MARS 

sehingga dapat lebih terperinci lagi yang terdiri 

dari delapan elemen yaitu top of mind brand, top 

of mind 
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advertising, best brand, brand perceived quality, 

brand used most often, overall satisfaction, 

brand loyalty, dan brand share. Kedelapan 

elemen ini merupakan pengembangan dari lima 

elemen yang disebutkan oleh Aaker (1997).   

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 Perusahaan yang memproduksi susu bubuk 

tentunya akan memberikan merek pada susu 

bubuknya agar berbeda dari yang lain dan dapat 

lebih mudah dikenal. Setelah pemberian merek 

dilakukan maka, pemasar berusaha 

melaksanakan bauran pemasaran yang tepat agar 

produknya dengan merek yang telah diberikan 

dapat diterima dan menjadi pilihan konsumen. 

Dengan dimulainya perang antar merek susu 

bubuk dipasar, maka perlu diketahui kekuatan 

ekuitas merek suatu produk susu bubuk di pasar.  

 Menurut Aaker dalam Simamora (2002), 

ekuitas merek disusun oleh elemen-elemen brand 

awareness, brand association, perceived quality, 

brand loyalty, dan aset-aset berharga lainnya 

yang kemudian dikembangkan sendiri oleh 

Aaker tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul 

Building Strong Brand menjadi 10 elemen yang 

diusulkan sebagai indikator ekuitas merek. 

Kesepuluh indikator tersebut adalah premi harga, 

kepuasan/loyalitas, persepsi kualitas, 

kepemimpinan/popularitas, persepsi nilai, 

kepribadian nilai, asosiasi organisasional, 

kesadaran merek, pangsa pasar, dan harga pasar. 

Keadaan ini memperlihatkan bahwa metode 

pengukuran ekuitas merek terus berkembang dan 

salah satu lembaga riset pemasaran yang 

mengembangkan metode pengukuran ekuitas 

merek ini di Indonesia adalah MARS. MARS 

mengembangkan elemen-elemen penyusun 

ekuitas merek yang disebutkan oleh Aaker, 

menjadi 8 elemen. Elemen brand awareness 

dikembangkan menjadi awareness of brand dan 

advertising awareness.  Elemen brand perceived 

quality dikembangkan menjadi di bangun oleh 

persepsi kualitas merek dibenak konsumen, 

kepuasan konsumen (overall satisfaction) dalam 

menggunakan merek, serta penggunaan secara 

berulang oleh konsumen (brand use most often). 

Dua elemen berikutnya adalah brand loyalty dan 

best brand. Untuk mengetahui kekuatan suatu 

merek (brand value),  

MARS melakukan perhitungan dengan 

mengunakan kaidah mutually exclusive weighting 

factor dengan bantuan Structural Equation 

Modeling (SEM). Dua elemen berikutnya adalah 

brand loyalty dan best brand. Untuk mengetahui 

kekuatan suatu merek (brand value), MARS 

melakukan perhitungan dengan mengunakan 

kaidah mutually exclusive weighting factor 

dengan bantuan Structural Equation Modeling 

(SEM). Dengan mengetahui informasi tentang 

ekuitas merek produk susu di pasar maka bagi 

para pemasar dapat menyusun kembali strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan informasi 

ekuitas mereknya karena strategi pemasaran di 

setiap daerah tentunya berbeda-beda sesuai 

dengan karakteristisk masing-masing daerah 

sementara bagi konsumen dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan pembelian produk susu 

bubuk. 
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METODOLOGI 

Sampel penelitian ini adalah dari 

konsumen yang berada di Kota Bogor. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode stratified  random 

sampling.  Jumlah responden yang  di wawancara 

sebanyak 120 orang  yang berusia lebih dari 15 

tahun. Penelitian ini menggunakan metode 

survei. Data primer mengenai ekuitas merek susu 

bubuk  diperoleh melalui wawancara tatap muka 

dengan menggunakan pertanyaan terstruktur. 

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis 

deskriptif  dan analisis structural equation 

modeling (SEM).  

 

HASIL PENELITIAN 

Profil responden yang didapatkan dari 

hasil penelitian ini adalah 73,3% merupakan 

responden perempuan dan 26,7% adalah 

responden laki-laki. Dalam penelitian ini juga 

dapat diketahui bahwa responden perempuan 

memiliki kecenderungan untuk 

merekomendasikan merek yang biasa 

dikonsumsi. Dari hasil penenlitian ini jugad 

diketahui bahwa pengeluaran rutin per bulan 

responden adalah, 28,3% responden 

berpengeluaran lebih besar dari Rp 2.000.000, 

19,2% memiliki pengeluaran Rp 1.000.000 

sampai Rp 1.500.000, 15% antara Rp 700.000 

sampai Rp 1.000.000, 14,2% antara Rp 500.000 

sampai Rp 700.000, 11,7% antara Rp 300.000 

sampai Rp 500.000. Dari penelitian ini juga 

didapatkan bahwa 18,3% responden berusia 

antara 36 sampai 40 tahun, 15% berusia antara 

21 sampai 25 tahun, 13,3% antara 26-30 tahun, 

11,7% antara 31-35 tahun, 10,8% antara 51-55 

tahun, 10 % antara 41-45 tahun, 9,2% antara 15-

20 tahun. Alasan responden memilih merek susu 

bubuk tertentu untuk dikonsumsi dan memilih 

merek tertentu yang dianggap sebagai merek 

terbaik adalah karena memiliki komposisi gizi 

yang tepat pada proiritas pertama, kemudian rasa 

yang enak, disukai keluarga, harganya 

terjangkau, iklannya menarik, dan mudah dicari 

dan praktis. 

Dari hasil analisis top of mind brand dapat 

diketahui bahwa susu bubuk non balitan merek 

Dancow merupakan merek yang paling banyak 

diingat pertama kali oleh responden yaitu sebesar 

46,7% responden,  yang artinya merek Dancow 

top of mind brand susu bubuk non balita.  

 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa top of 

mind advertising iklan susu bubuk merek Dancow 

merupakan iklan yang banyak diingat pertama 

kali oleh responden yaitu mencapai 57,5% 

responden, sehingga merek Dancow merupakan 

top of mind advertising susu bubuk non balita. 

 

Brand share terbesar yaitu 43,3% dimiliki oleh 

susu bubuk non balita merek Dancow, susu bubuk 

merek Bendera 23,3%, Anlene 8,3%, Milo 6,7%, 

Indomilk dan Prenagen 4,2%, Tropicana Slim 

2,5%, Sustagen, Produgen, dan Andec 1,7%, serta 

susu merek Dutch Lady, Prolene, dan Peptisol 

masing-masing memiliki brand share 0,8%.  

Hasil analisis perceived quality juga 

menunjukkan bahwa Dancow merupakan merek 

susu yang dipersepsikan paling baik oleh 

mayoritas responden yaitu 39,2% responden.  

 Dari analisis overall satisfaction dapat 

dilihat bahwa seluruh responden yang sering 

mengkonsumsi susu bubuk Dancow sudah 

merasa puas, begitu pula responden yang sering 

mengkonsumsi susu bubuk merek Prenagen, 

Tropicana Slim, Sustagen, Produgen, Andec, 

Dutch Lady, dan Calsimex sudah merasa puas 

dengan kinerja yang diberikan oleh  mereknya. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat 

3,6 % responden merek Bendera yang merasa 

kurang puas, Anlene 20%, Milo 9,1%, dan 

16,6% responden Indomilk yang kurang puas 

terhadap merek susu bubuk yang dikonsumsi. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan merek 

susu bubuk non balita yang terbaik dalam benak 

konsumen adalah susu bubuk non balita merek 

Dancow yaitu sebesar 39,2% responden, merek 

Bendera sebesar 20,8%, Anlene 10%, Sustagen 

9,2%  Milo 5,8%, Indomilk 3,3%, Andec 2,5%, 

merek Klim, Prenagen, dan Calsimex masing-

masing 1,7% serta merek Ovaltine, Dutch Lady, 

dan Peptisol masing-masing 0,8% responden. 

 

 Indikator brand equity yang terdiri dari 

top of mind brand, top of mind advertising, 

brand perceived quality, brand used most often, 

dan brand share digunakan untuk mengukur 

variabel laten eksogenus pertama yaitu brand 

awareness. 
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Selanjutnya overall satisfaction dan dua elemen 

penyusun loyalitas yaitu sikap responden dalam 

merekomendasikan merek serta sikap responden 

jika tidak menemukan merek yang akan dibeli 

ditempat biasa membeli digunakan untuk 

mengukur variabel laten eksogenus ke dua yaitu 

loyalty by satisfied, sedangkan satu elemen 

loyalitas yaitu sikap responden yang tidak akan 

pindah walaupun suatu saat mendapatkan merek 

baru yang memiliki kualitas lebih baik, berdiri 

sendiri dalam mengukur variabel eksogenus ke 

tiga yaitu fanatic of brand. 

 
Gambar  Kontribusi Koefisien Diagram 

Structural Equation Modelling 

 

Top of mind brand memberikan muatan faktor 

yang paling besar yaitu 1,00, top of mind 

advertising 0,98, Brand share memiliki muatan 

faktor sebesar 0,97, Brand used most often 

memiliki muatan faktor 0,94, Brand precieved 

quality memiliki muatan faktor 0,88. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Uji T Diagram Structural Equation 

Modelling 

 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

variabel laten brand awareness memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam pembentukan 

brand equity susu bubuk di kota Bogor dengan 

muatan faktor sebasar 0,94. Variabel laten loyalty 

by satisfied memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap brand equity dengan muatan 

faktor sebesar 0,09. Variabel Laten Fanatic of 

Brand ternyata juga memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap brand equity bahkan 

memiliki pengaruh yang negatif, dengan muatan 

faktor sebesar -0,10.  

Dari hasil analisis SEM tersebut maka bisa 

didapatkan nilai dari masing-masing merek 

(Brand Value) yang dihitung secara relatif antara 

yang satu terhadap yang lainnya seperti terlihat 

pada tabel berikut . 

 

No Merek Brand Value 

1 Dancow 259,08 

2 Bendera 137,40 

3 Anlene   61,55 

4 Sustagen   48,22 

5 Milo   46,96 

6 Indomilk   34,09 

7 Prenagen   32,46 

8 Dutch lady   29,76 

9 Calsimex   27,77 

10 Tropicana   25,86 

11 Andec   20,21 

12 Produgen   19,10 

13 Klim     4,11 

14 Prolene     3,22 

15 Peptisol     2,53 

16 Ovaltine     2,46 

17 Pediasure     1,66 

 

Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa 

susu bubuk merek Dancow memiliki Brand 

Equity terkuat di kota Bogor dengan nilai 259,08 

diikuti oleh susu bubuk merek Bendera dengan 

nilai 137,40, dan susu bubuk merek Anlene 

dengan nilai merek 61,55. 
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IMPLIKASI PENELITIAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak semua konstruk-konstruk atau variabel 

laten berpengaruh dalam pembentukan brand 

equity susu bubuk di kota Bogor. Variabel 

kepuasan dan loyalitas ternyata tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap brand 

equity. Hal ini mengindikasikan bahwa produk 

susu bubuk termasuk produk yang memiliki 

loyalitas rendah. Produk-produk consumer goods 

memang biasanya memiliki loyalitas yang lebih 

rendah daripada produk-produk durable goods 

seperti barang-barang elektronik. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya produk-produk 

substitusi untuk consumer goods sehingga 

persaingan menjadi sangat ketat dan 

konsumenpun memiliki banyak pilihan produk.  

Variabel laten brand awareness yang disusun 

oleh elemen-elemen top of mind brand, top of 

mind advertising, brand share, brand perceived 

quality, dan brand used most often, adalah 

variabel yang signifikan mempengaruhi brand 

equity susu bubuk di kota bogor.  

Diantara variabel-variabel pembentuk 

brand awareness, variabel top of mind brand dan 

top of mind advertising menarik untuk diamati 

karena memiliki peranan yang cukup besar dalam 

menentukan brand value. Fenomena yang 

mempengaruhinyapun mudah untuk dilihat 

karena berkaitan dengan aspek komunikasi dan 

iklan mereknya. Menurut Ries (2000), Merek 

yang lahir suatu saat akan mati jika tidak 

berupaya secara terus menerus melakukan 

pengiklanan untuk menjaga kekuatan mereknya. 

Anggaran iklan seperti layaknya anggaran 

keamanan suatu negara. Anggaran iklan yang 

besar tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya 

menjaga pangsa pasar agar tidak direbut oleh 

pesaing. Dengan melakukan pengiklanan yang 

intensif dan konsisten, maka suatu merek dapat 

menjadi merek yang diingat oleh konsumen.  Top 

of mind brand memiliki korelasi yang erat 

dengan Top of mind advertising. Ada 

kecenderungan semakin tinggi top of mind 

advertising maka semakin tinggi pula top of mind 

brand.  

 

Dari penelitian ini juga dapat diketahui 

bahwa dalam pembentukan brand awareness bisa 

disebabkan oleh berbagai faktor. Dilihat dari alur 

konsep AIDA, yaitu dari pertama kali konsumen 

aware terhadap merek, kemudian interest, desire, 

sampai akhirnya konsumen melakukan action 

yaitu pembelian terhadap sebuah merek, faktor-

faktor yang mempengaruhi awareness seseorang 

terhadap sebuah merek menjadi sangat kompleks. 

Seseorang aware terhadap suatu merek dapat 

disebabkan oleh rekomendasi orang, pengalaman 

menggunakan, atau iklan. Untuk meningkat 

menjadi interest dan desire maka seseorang 

memerlukan informasi yang lebih banyak dari  

merek sehingga dapat mempersepsikan kualitas 

dari merek tersebut. Dari persepsi yang terbentuk 

ini akan sangat menentukan action dari seseorang 

untuk melakukan pembelian terhadap merek 

tersebut. Jika seseorang telah melakukan action 

atau pembelian, bahkan melakukan pembelian 

secara berulang sehingga merek tersebut menjadi 

brand used most often atau menjadi merek yang 

telah biasa digunakan,  hal tersebut tentu akan 

dapat meningkatkan brand awareness seseorang 

terhadap merek tersebut.   

Tingginya brand awareness seseorang 

terhadap suatu merek dapat menyebabkan adanya 

peluang merek tersebut untuk di pilih oleh 

konsumen. Adakalanya seseorang ingin membeli 

sesuatu produk dengan merek tertentu sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi jika merek 

yang dimaksud tidak tersedia di tempat atau di 

toko maka konsumen tersebut mungkin akan 

membangkitkan kesadarannya terhadap merek-

merek lain dalam produk sejenis, dan mungkin 

juga akan melakukan pembelian terhadap merek 

yang lain tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa 

peranan brand recall menjadi sangat penting. 

 Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa 

kebanyakan merek yang memiliki top of mind 

brand dan brand value yang tinggi adalah merek-

merek yang sudah lama beredar di pasar. Menurut 

Suharjo dalam Sugiarsono (2002), Perusahaan-

perusahaan yang telah lama terjun dalam pasar 

susu bubuk ini telah mengetahui betul pasarnya 

sehingga biasanya akan menggunakan strategi 

baru untuk menghentikan laju merek-merek  baru 

yang mulai menanjak.  
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Untuk mengantisipasi konsumen yang makin 

terpolarisasi, ada dua pendekatan yang bisa 

diambil oleh merek-merek baru, yaitu membuat 

produk baru dengan pasar baru dan mempelajari 

pengalaman merek yang telah berhasil. Anlene 

adalah salah satu contoh merek baru yang 

berhasil membuat produk baru dan pasar baru. 

Anlene merupakan merek yang menembak 

segmen orang dewasa dengan formulasi baru 

menitikberatkan pada kalsium untuk mencegah 

osteoporosis. Formula ini dapat diterima oleh 

konsumen dengan baik sehingga tidaklah 

mengherankan jika Anlene dapat memperoleh 

Brand Value sebesar 58,59 diatas merek-merek 

lama seperti Indomilk ataupun Milo. 

 

Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa susu 

bubuk merek Dancow merupakan merek yang 

memiliki brand equity terkuat dengan brand 

value 259,08.  Dancow sebagai merek susu 

bubuk yang memiliki brand value terbesar, 

memiliki strategi yang tepat dalam persaingan 

pasar susu bubuk ini khususnya di Kota Bogor. 

Dancow merupakan sebuah merek susu bubuk 

dari salah satu perusahaan multinasional yang 

ada di Indonesia, yaitu Nestle. Nestle selalu 

menjaga kekuatan mereknya dengan memberikan 

anggaran yang cukup besar untuk melakukan 

advertising baik di media elektronik maupun di 

media cetak, sehingga menduduki top of mind 

brand dan top of mind advertising dalam benak 

konsumen.  

Langkah Nestle ini sangat sesuai jika melihat 

dari variabel-variabel yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand equity susu bubuk ini.  

Variabel top of mind memiliki pengaruh cukup 

besar dalam mempengaruhi variabel brand 

Awareness yang merupakan satu-satunya 

variabel yang secara signifikan mempengaruhi 

brand equity dalam penelitian ini.  Menurut 

Aaker (1997), top of mind merupakan tingkat 

yang istimewa karena pimpinan dari berbagai 

merek yang ada dalam pikiran konsumen dan 

merupakan puncak dari piramida kesadaran 

merek sebab merek tersebut disebutkan pertama 

kali oleh responden pada saat pengenalan merek 

tanpa bantuan apapun. 

 

Dilihat dari sisi demografi, salah satu 

alasan kuat responden untuk meminum susu 

merek tertentu, karena memiliki rasa yang enak. 

Beberapa waktu yang lalu Dancow memunculkan 

slogan “aku dan kau suka Dancow”. Slogan ini 

diiklankan secara gencar untuk menimbulkan dan 

menanamkan persepsi bahwa  susu Dancow 

memiliki rasa yang enak sehingga disukai siapa 

saja. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan, 

bahwa alasan utama responden dalam 

mengkonsumsi susu bubuk karena memiliki 

komposisi nilai gizi yang tepat. Hal ini sesuai 

yang dilakukan oleh nestle saat ini yaitu 

memperbaharui iklannya terutama di media 

elektronik dan merubah slogannya menjadi “ini 

dulu baru itu”. Dalam iklan tersebut tersiratkan 

wawasan yang luas pada konsumen yang 

meminum Dancow bahkan orang yang lebih tua 

atau dewasa pun kalah dalam beradu wawasan 

dengan anak yang minum susu Dancow. Keadaan 

ini juga membawa pesan bahwa susu dancow 

memiliki komposisi nilai gizi yang tepat sehingga 

dapat membuat orang menjadi lebih cerdas. Disini 

Nestle juga terlihat membangun persepsi kualitas 

dari Dancow.  

  Menurut Farquhar (1989), terdapat tiga 

elemen untuk pembentukan brand equity yang 

kuat, yaitu evaluasi merek positif, sikap merek 

yang dapat diakses, dan image merek yang 

konsisten. Pada elemen evaluasi yang positif, 

kualitas merupakan titik berat dari suatu merek. 

Sebuah perusahaan harus memiliki produk 

berkualitas yang memberikan hasil unggul bagi 

konsumen untuk mencapai evaluasi positif dari 

merek dalam ingatan konsumen. Nestle dalam hal 

ini dengan merek Dancow-nya berusaha untuk 

selalu meningkatkan kualitas susu bubuknya 

dengan melakukan berbagai deferensiasi produk. 

Nestle mencoba untuk membangkitkan respon 

afektif konsumen dengan menjadikan merek 

Dancow sebagai teman dekat, sesuai dengan 

slogan yang dimiliki Dancow beberapa waktu 

yang lalu “aku dan kau suka Dancow”. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diterangkan oleh 

Farquhar (1989) bahwa terdapat tiga tipe evaluasi 

yang dapat disimpan dalam ingatan konsumen. 

Tipe pertama yaitu respon afektif, yang 

melibatkan emosi atau perasaan terhadap nama 

merek. Tipe kedua adalah Cognitive evaluation 

yang merupakan penilaian yang dibuat dari 

keyakinan tentang suatu merek.  
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Tipe ketiga adalah Behavioral Intention yang 

dikembangkan dari kebiasaan atau rasa ingin 

tahu terhadap merek lain. Upaya untuk 

menciptakan evaluasi merek positif biasanya 

ditujukan pada salah satu tipe saja.  Walaupun 

demikian, penghasilan sikap positif tidaklah 

cukup dalam mempengaruhi perilaku konsumen. 

Accessible Brand Attitudes (sikap merek yang 

dapat di akses), yang merupakan elemen kedua 

dalam pembentukan nama merek yang kuat, 

adalah daya atau kemampuan sikap yang 

mengacu pada kecepatan seseorang dapat 

mengembalikan sesuatu yang tersimpan dalam 

ingatannya. Evaluasi yang tersimpan dapat 

dikembalikan dengan dua cara yaitu pengaktifan 

otomatis dan pengaktifan terkontrol. Pengaktifan 

otomatis terjadi secara spontan. Proses ini tidak 

dapat dihindari dan tanpa usaha apapun. Dalam 

penelitian ini pengaktifan otomatis ini dilihat dari 

top of mind brand dan top of mind advertising.  

Dancow adalah merek yang banyak 

muncul pertamakali ketika disebutkan produk 

susu bubuk. Hal ini menunjukkan bahwa 

Dancow adalah merek yang mudah diakses 

dengan cara pengaktifan yang otomatis.  

Elemen ketiga dalam pembentukan brand equity 

yang kuat adalah memiliki brand image yang 

konsisten. Setiap iklan harus memiliki kontribusi 

bagi brand image sehingga iklan harus 

menunjukkan brand image yang konsisten tahun 

demi tahun. 

 Variabel yang juga berpengaruh dalam 

mempengaruhi brand equity dalam penelitian ini 

adalah variabel brand used most often. Variabel 

ini memiliki hubungan dengan variabel brand 

perceived quality. Persepsi kualitas yang 

terbentuk dalam benak konsumen terhadap suatu 

merek tentunya akan berbeda-beda. Konsumen 

akan dapat benar-benar mempersepsikan suatu 

merek itu baik atau tidak, jika telah sering 

menggunakan merek tersebut. Brand perceived 

quality mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam membangun suatu merek yang kuat, 

karena di dalam banyak kesempatan, persepsi 

kualitas dapat menjadi alasan penting bagi 

konsumen untuk memutuskan merek mana yang 

akan dibeli. Menurut Farquhar (1989), tujuan 

pembentukan merek yang kuat adalah memupuk 

daya akses sikap dan mempengaruhi pada 

perilaku konsumen selanjutnya.  

 Brand perceived quality yang dibentuk dari 

perilaku langsung jauh lebih dapat diakses 

daripada persepsi kualitas yang dibentuk dari 

pengalaman non-perilaku tak langsung. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan merek secara 

berulang atau brand used most often lebih efektif 

dalam membentuk persepsi kualitas daripada 

melalui iklan. 

 

Variabel loyalitas dalam penelitian ini ternyata 

tidak menjadi hal yang signifikan dalam 

mempengaruhi brand equity tetapi variabel-

variabel overall satisfaction dan sikap-sikap 

responden, cukup signifikan dalam 

mempengaruhi variabel laten Loyalitas. Overal 

satisfaction merupakan faktor terbesar yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian analisis ekuitas merek 

(Brand Equity) susu bubuk non balita di Kota 

Bogor maka didapatkan kesimpulan bahwa susu 

bubuk yang memiliki Brand Equity terkuat di 

Kota Bogor adalah susu bubuk merek Dancow 

dengan Brand Value sebesar 259,08.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan Brand Equity tidak semua variabel-

variabel Brand Equity yang terdiri dari Top of 

Mind Brand, Top of Mind Advertising, Brand 

Perceived Quality, Brand Used Most Often, 

Brand Share, Overall Satisfaction, Brand Loyalty, 

dan Best Brand  mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pembentukan Brand Equity 

susu bubuk. Terdapat tiga variabel laten yang 

mempengaruhi Brand Equity yaitu:  

a. Brand Awareness.  

Variabel ini merupakan variabel yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap Brand 

Equity. Variabel ini disusun oleh elemen-

elemen Top of Mind Brand, Top of Mind 

Advertising, Brand Perceived Quality, Brand 

Used Most Often, dan Brand Share. Top of 

Mind Brand memiliki muatan faktor 1,00 

dalam mempengaruhi Brand Awareness, Top 

of Mind Advertising 0,98, Brand Share 0,97, 

Brand Used Most Often 0,94, dan Brand 

Perceived Quality memiliki muatan faktor 

0,88 dalam mempengaruhi  Brand Awareness.  
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Kontribusi variabel Brand Awareness 

terhadap Brand Equity adalah sebesar 0,94, 

yang artinya variabel ini dapat memperkuat  

ekuitas merek produk susu bubuk. 

b. Brand Loyalty by satisfied.  

Variabel ini tidak berpengaruh signifikan 

terhadap brand equity. Variabel ini disusun 

oleh elemen-elemen Overall Satisfaction, 

sikap responden dalam merekomendasikan 

merek, dan sikap responden jika tidak 

menemukan merek yang dicari ditempat 

biasa membeli. Kontribusi Brand Loyalty by 

Satisfied  terhadap Brand Equity adalah 

sebesar 0,09. 

c. Fanatic of Brand. 

Variabel ini juga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap brand equity. Variabel ini 

disusun oleh elemen sikap responden jika 

suatu saat menemukan merek yang memiliki 

kualitas lebih baik. Kontribusi Fanatic of 

Brand terhadap Brand Equity adalah sebesar 

– 0,10, yang artinya variabel ini dapat 

menurunkan nilai ekuitas merek produk susu 

bubuk. 

 

Dari hasil penelitian Analisis ekuitas merek 

(Brand Equity) susu bubuk non balita di Kota 

Bogor ini ,maka disarankan bagi perusahaan 

yang beregerak di industri susu bubuk non balita 

dalam meningkatkan ekutas mereknya  untuk 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Memprioritaskan pembangunan Brand 

Awareness dari suatu merek yang 

dibangun dari elemen awareness of 

brand, advertising awareness,  dan brand 

perceived quality. Membangun brand 

awareness dapat dilakukan dengan cara  

pengiklanan merek secara konsisten dan 

juga mengedukasi pasar, sedangkan 

membangun brand perceived quality 

dapat dilakukan dengan cara berusaha 

memberikan nilai gizi yang tepat dan rasa 

yang disukai oleh konsumen pada produk 

merek susu bubuknya,  

2. Tidak mengabaikan variabel loyalitas 

konsumen dan berusaha untuk memelihara 

serta meningkatkan loyalitas konsumen 

yaitu dengan cara menghargai hak 

konsumen, tetap dekat dengan konsumen, 

selalu mengukur sejauh mana kepuasan 

konsumen dan selalu berusaha untuk 

selalu meningkatkannya. 
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Abstrak 

Bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR)  

terhadap minat beli. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  untuk menguji hipotesis yang 

diajukan yaitu terdapat pengaruh  signifikan antara Corporate Social Responsibility   terhadap 

minat beli.  Populasi dalam penelitian ini adalah  pegawai di PT Kapuas Grup Jakarta  dengan 

sampel responden sebanyak 97 orang yang diambil menggunakan teknik  Simple  Random  

Sampling.  Penelitian  ini  menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear 

berganda yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh secara simultan 

dan  parsial. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara 

simultan dan parsial dari variabel sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap minat beli. Dari hasil 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap minat beli. 

 

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, minat beli 

 

Abstract 

This study aims to measure the significance of the influence of Corporate Social Responsibility 

(CSR) to the buying interest. This research is a quantitative research to test the hypothesis that 

there is significant influence between Corporate Social Responsibility towards buying interest. 

The population in this study were employees at PT Kapuas Group Jakarta with a sample of 

respondents were 97 people who were taken using simple random sampling technique. This study 

used a descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis were used to 

determine the level of significance and influence simultaneously and partially. From the analysis 

it can be seen that there is significant influence simultaneously and partially from social 

variables, economic and environment by buying interest. From the overall results it can be 

concluded that the three independent variables have a significant influence on buying interest. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, buying interest 
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Pendahuluan 

 Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan suatu konsep yang mempunyai 

pengertian bahwa sebuah organisasi perusahaan 

harus memiliki tanggung jawab kepada 

konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas, dan lingkungan dalam aspek  

operasionalnya. CSR merupakan sebuah 

kesepakatan dari World Summit on Sustainable 

Development (WS-SD) di Johannesburg Afrika 

Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong 

seluruh perusahaan di dunia dalam rangka 

terciptanya suatu pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). Peranan 

CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk 

mewujudkan good corporate governance, good 

corporate citizenship dan good business ethics 

dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan 

tidak cukup hanya memikirkan kepentingan 

shareholder (pemilik modal), tetapi juga 

mempunyai orientasi untuk memenuhi 

kepentingan seluruh stakeholders (Amba- Rao, 

1993; Anderson, Jr., 1989; Kim, 2000; dan 

Raynard & Forstater, 2002). 

 Pada saat ini pengertian pembangunan 

berkelanjutan menurut The World Commission on 

Environment and Development (WCED) 

sebagaimana dikutip Solihin (2009) 

mengemukakan bahwa "Pembangunan 

berkelanjutan sebagai pembangunan yang  

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengurangi kemampuan generasi-generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri". Peraturan yang mewajibkan setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang baik sumber 

daya alam maupun lingkungan untuk melakukan 

tanggung jawab sosial diatur dalam UU Nomor 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

  Menjadi perusahaan yang bertanggung 

jawab dengan mengedepankan tata kelola 

perusahaan yang berbasis good corporate 

governance tentu manjadi idaman setiap 

perusahaan. Sejatinya, dengan prinsip tersebut, 

perusahaan dapat selalu dicintai oleh konsumen 

maupun masyarakat. Bahkan, bermodal 

“kebaikan” yang diciptakan perusahaan, 

konsumen masih akan setia, meski perusahaan 

tengah dirundung krisis. Adalah Unilever 

Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang 

mampu menjelma menjadi perusahaan yang 

bertanggung jawab.  

Melalui Yayasan Unilever Indonesia yang 

didirikan pada November 2000, Unilever 

Indonesia mewujudkan tanggung jawab sosialnya 

di Indonesia. Konsep “Unilever Sustainable 

Living Plan” pun dipilih sebagai dasar dari setiap 

kegiatan CSR Unilever Indonesia. 

 

Ide-ide pembangunan berkelanjutan dan 

tumbuh bersama dengan masyarakat, sebenarnya, 

tidak dapat dipisahkan dari konsep visioner 

mantan Chairman dan Chief Executive Officer 

Unilever Indonesia dari tahun 1998 hingga 2003, 

Nihal Kaviratne. Sebagai pemimpin perusahaan 

kala itu, ia sangat memperhatikan upaya untuk 

membangun budaya perusahaan melalui 

transformasi organisasi dan perubahan. 

Termasuk, tata kelola perusahaan dan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Pada awalnya, program 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Unilever Indonesia masih tidak merata dan tidak 

terintegrasi. Tak mengherankan, jika hasilnya 

jauh dari optimal, apalagi berkelanjutan. 

Berangkat dari fakata itulah, akhirnya Yayasan 

Unilever Indonesia dihadirkan dan diberi mandat 

untuk melakukan progra CSR Unilever Indonesia 

secara terpadu. Dari sejumlah program CSR yang 

digelar Unilever, ada tiga program andalan yang 

dinilai sukses dan dapat dijadikan pembelajaran 

bagi para pemasar. Pertama adalah program 

Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam. Melalui 

Yayasan Unilever Indonesia, Unilever Indonesia 

melaksanakan program pengembangan komunitas 

petani kedelai hitam sejak tahun 2001. Menyadari 

bahwa perempuan memiliki potensi untuk 

mendorong kemajuan masyarakat, Unilever pun 

merilis Program Pemberdayaan Perempuan 

Saraswati sejak tahun 2006 untuk memperkuat 

Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam. 

Dengan demikian, kedua program tersebut dapat 

memberikan perbaikan taraf hidup keluarga 

petani secara menyeluruh. Program tersebut, 

sejatinya, terbentuk atas dasar kesadaran Unilever 

bahwa operasi bisnisnya memiliki dampak yang 

signifikan bagi kehidupan para petani yang 

terlibat di dalam rantai produksi, salah satunya 

produksi Kecap Bango. 
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Pelanggan merupakan pihak luar yang 

mempuyai hubungan  dengan  perusahaan. 

Hubungan tersebu terkait dengan produk atau  jasa  

yang  dihasilkan perusahaan. Minat beli (purchase 

intention) terhadap produk atau jasa merupakan 

sesuatu yang berhubungan  dengan  rencana  

pembelian  konsumen. Dapat dikatakan bahwa minat 

beli (purchase intention)   merupakan   pernyataan    

mental    dari konsumen  yang  merefleksikan 

rencana  pembelian sejumlah  produk  dengan  

merek  tertentu.  Hal  ini diperlukan pemasar 

maupun ahli ekonomi untuk menggunakannya dan 

memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan 

datang, Howard (1994) Untuk itu penelitian ini ingin 

melihat penerapan konsep CSR terhadap minat beli 

( Purchase Intention). 

 

Permasalahan 

Berdasarkan latar  belakang yang diuraikan di 

atas, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

Apakah penerapan CSR oleh PT Unilever, 

tbk berpengaruh secara langsung terhadap 

minat beli konsumen ? 

 

Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengukur signifikansi pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR)  terhadap minat 

beli. 

Tinjauan Pustaka 

Corporate Social Responsibility (CSR; 

CSR adalah sebuah tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui 

tindakan bebas untuk menentukan praktek bisnis 

dan kontribusi sumber daya perusahaan, (Kotler 

and Lee, 2005). Maksud dari bebas menentukan 

praktek bisnis bukan berarti melanggar hukum 

atau tidak bermoral melainkan tindakan sukarela 

dari sebuah perusahaan untuk berkontribusi 

secara sosial terhadap komunitasnya. Istilah 

"komunitas" termasuk kondisi manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Menurut World Business 

Council for Sustainable Development, 

menjelaskan CSR   merupakan suatu komitmen 

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak 

secara etis dan memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat 

ataupun masyarakat secara luas, bersamaan 

dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya 

beserta seluruh keluarganya. Kotler (2005).  

The Organization Business for Social 

Responsibility menjabarkan CSR sebagai 

operasional bisnis yang mampu memenuhi bahkan 

melebihi kode etik, legalitas, komersial, dan 

ekspektasi publik. Definisi ini menggambarkan 

bahwa sebuah keputusan bisnis haruslah 

memenuhi kode etik, legalitas, menghargai orang 

lain termasuk masyarakat sekitar, dan lingkungan. 

Menurut versi Uni Eropa, CSR adalah sebuah 

konsep dimana sebuah perusahaan 

mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan 

dalam operasional perusahaan dan  dalam  

interaksinya dengan stakeholders. 

 

Menurut versi  Bank Dunia, CSR 

adalah sebuah tanggung jawab perusahaan 

untuk ber- kontribusi  terhadap  perkembangan  

perekonomian atas karyawan dan keluarganya, 

komunitas, dan sosial dalam skala besar untuk 

meningkatkan kualitas hidup sehingga baik 

untuk bisnis perusahaan dan juga untuk 

perkembangan perekonomian. CSR 

dikembangkan dalam konsep triple bottom line, 

dalam istilah economic prosperity, 

environmental quality, dan social justice. 

Dalam konsep ini dikatakan bahwa perusahaan 

tidak hanya mengejar profit semata, mereka 

juga harus terlibat pada pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat (people), dan 

berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian 

lingkungan (planet). Konsep ini digambarkan 

melalui segitiga dalam kehidupan stakeholders 

yang mesti diperhatikan perusahaan di tengah 

upayanya mencari profit, yakni ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. 

 

Dimensi CSR 

Menurut Chahal & Sharma (2006) dan 

Russo & Tencati (2009), konsep CSR sering 

kali diibaratkan seperti kuill candi Yunani 

dengan tiga pilarnya, mencerminkan tiga 

dimensi CSR, yaitu Economic Dimension, 

Social Dimension, dan Environment 

Dimension. 
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Economic Dimension 

Dimensi ekonomi dari Corporate 

Social Responsibility meliputi dampak 

ekonomi dari kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dimensi ini sering 

kali disalah artikan sebagai masalah keuangan 

perusahaan sehingga dimensi ini diasumsikan 

lebih mudah untuk diimplementasikan 

daripada dua dimensi dari lainnya, yaitu 

dimensi sosial dan lingkungan. Dimensi 

ekonomi tidak sesederhana melaporkan 

keuangan, neraca perusahaan saja, tetapi juga 

meliputi dampak ekonomi baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap 

operasional perusahaan dikomunitas lokal dan 

di pihak-pihak yang   berpengaruh  terhadap  

perusahaan  lainnya. Kunci sukses dari 

dimensi ekonomi adalah economic 

performance kinerja keuangan perusahaan. 

Indikator- indikatornya seperti: 

1. Product, Faktor yang sangat 

mempengaruhi sebuah perusahaan untuk 

dapat meningkatkan kinerja keuangannya 

adalah produk itu sendiri. Produk yang 

dihasilkan sebaiknya memiliki kualitas yang 

tinggi, aman dipakai, dan inovatif. 

2. Service, Selain produk yang dihasilkan 

harus berkualitas, pelayanan yang baik perlu 

diterapkan agar  dapat  memuaskan 

konsumen. Mulai  dari delivery service 

hingga after sales service sudah banyak 

dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumennya. 

Tidak hanya itu, pemenuhan kebutuhan 

konsumen dan penanganan komplain yang 

baik juga dapat mendorong kinerja keuangan 

perusahaan. 

3. Avoiding Actions that Damage Trust, 

artinya sebuah perusahaan dapat beroperasi 

bergantung pada kepercayaan dan dukungan 

masyarakat dan komunitas lokal lainnya. 

Beberapa perusahaan sebaiknya menghindari 

kegiatan yang mungkin dapat menganggu 

masyarakat ataupun dapat merusak 

lingkungan.  

Social Dimension 

 

Dimensi sosial dari CSR ini merupakan 

dimensi yang terbaru daripada dimensi lainnya 

dan menjadi perhatian utama bagi beberapa 

perusahaan saat ini. Dimensi  sosial  memiliki  

arti  untuk  bertanggung jawab terhadap 

dampak sosial yang diakibatkan oleh 

perusahaan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Inti dari dimensi sosial sebenarnya 

adalah respect for people atau menghargai 

orang lain. Dimensi sosial meliputi antara lain: 

1. Labour Practises, Indikator ini berbicara 

banyak mengenai pekerja dalam perusahaan. 

Misalnya saja,  perusahaan dituntut  untuk  

menjaga keselamatan pekerjanya, 

memperlakukannya secara adil, menghargai 

pekerjanya sebagai satu individu, melakukan 

pembagian hasil keuntungan perusahaan, 

dan masih banyak lagi hal-hal yang biasa 

dilakukan perusahaan untuk kersejahteraan 

pekerjanya. 

2. Social Activitie. Chahal & Sharma (2006) 

mengemukakan bahwa  kegiatan-kegiatan 

sosial sudah mulai banyak dilakukan oleh 

perusahaan karena memang kegiatan-

kegiatan ini memberikan dampak yang 

sangat signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Menurut Kotler & Lee (2005), 

kegiatan-kegiatan sosial ini dapat dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu corporate 

philantrophy, corporate volunteering, dan 

cause related marketing. 

 

Environment Dimension 

Dimensi ini merupakan dimensi CSR 

yang paling lama didiskusikan yaitu sekitar 30 

tahun. Banyaknya perusahaan manufaktur pada 

saat ini, memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan. Oleh sebab itu, inti dari dimensi ini 

adalah management of environment, bagaimana 

kita bertindak agar dapat mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan yang kita 

timbulkan. Indikator-indikator dari dimensi ini 

adalah : 
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1. Waste  Management, Banyak  sekali  

perusahaan yang sudah mulai peduli akan 

lingkungannya. Perusahaan tersebut 

melakukan recycle, reduce, reuse untuk 

mengurangi limbah yang dihasilkan. 

2. Producing Environment Friendly Product, 

Untuk menghasilkan produk yang ramah 

lingkungan tentu bukanlah hal yang mudah. 

Cost of Good Sold-nya lebih tinggi daripada 

produk yang tidak ramah lingkungan 

sehingga akan sulit bersaing dengan 

kompetitornya. 

 

Stakeholders 

Stakeholders adalah seseorang atau 

grup yang dapat mempengaruhi ataupun 

dipengaruhi oleh keputusan, kebijaksanaan, 

dan operasional organisasi atau perusahaan 

(Post, Lawrence, dan Weber, 2002, p.8). 

Tanggung jawab perusahaan terhadap 

stakeholders merupakan inti sari dari 

Corporate Social Responsibility (CSR.) 

Menurut Post, Lawrence, dan Weber (2002, 

p.8), jenis-jenis dari stakeholders antara lain: 

1. Primary Stakeholders, merupakan 

seseorang atau grup yang sangat 

berpengaruh terhadap keberadaan dan 

aktivitas perusahaan. 

2. Secondary Stakeholders, merupakan 

seseorang atau grup yang dipengaruhi, baik 

secara langsung ataupun tidak langsung, 

oleh keputusan dan aktivitas perusahaan. 

 

Jenis dan prioritas stakeholders relatif 

berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya, tergantung pada core atau 

inti bisnis perusahaan yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, PT. Aneka Tambang Tbk dan 

Rio Tinto menempatkan masyarakat dan 

lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam 

skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders 

dalam skala prioritas bagi produk konsumen 

seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah 

para konsumennya. 

 

Minat Beli 

 

Purchase Intention, atau minat beli 

menurut Assael (1998) merupakan 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. Mehta (1994, p.66) 

mendefinisikan minat beli  sebagai  

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. Pengertian minat beli 

menurut Howard (1994)  merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan rencana konsumen 

untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat 

beli merupakan pernyataan mental dari dari 

konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek 

tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para 

pemesar untuk mengetahui minat beli 

konsumen terhadap suatu produk, baik para 

pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan 

variabel minat untuk memprediksi perilaku 

konsumen di masa yang akan datang. Bearman 

(2001) mengemukakan bahwa tumbuhnya 

minat beli  seseorang diakibatkan oleh unsur-

unsur yang terdiri dari tiga tahapan: 

1. Rangsangan, merupakan suatu syarat untuk 

ditujukan untuk mendorong atau 

menyebabkan seseorang bertindak. 

2. Kesadaran merupakan sesuatu yang 

memasuki pemikiran seseorang dan   

dipengaruhi oleh produk dan jasa itu sendiri. 

3. Pencarian Informasi yaitu: informasi intern 

yang bersumber dari pribadi konsumen itu 

sendiri dalam memilih produk ataupun jasa 

yang dapat memuaskan dirinya. 
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Informasi eksternal yang diperoleh dari 

luar konsumen itu, misalnya melalui iklan 

ataupun sumber sosial (teman, keluarga, dan 

kolega), memastikan sifat yang khas dari 

pemilihan yang ada, yaitu konsumen 

membandingkan beberapa produk yang sejenis 

kemudian memilih salah satu produk yang 

dianggap mampu memuaskannya; Pemilihan 

alternative, tahap ini dilakukan jika konsumen 

menghadapi pilihan yang sulit terhadap produk 

ataupun jasa yang telah ada. Pembelian, tahap 

dimana konsumen benar-benar bertindak untuk 

melakukan pembelian atas barang atau jasa 

yang telah dipilihnya; Tempat dimana 

membeli,    merupakan salah satu 

pertimbangan konsumen dalam melakukan 

pembelian. 

 

Keterkaitan Antar Konsep 

Stakeholders dengan CSR 

 

Implementasi pogram CSR merupakan 

realisasi dan aktualisasi dari upaya perusa-

haan untuk terus dekat dengan masyarakat. 

Menurut Budimanta et al. (2008:  24)  CSR  

pada  dasarnya  merupakan suatu elemen yang 

penting dalam kerangka sustainability yang 

mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan 

sosial budaya yang merupakan proses penting 

dalam pengelolaan biaya dan keuntungan 

kegiatan bisnis dengan stake-holders baik 

secara internal (pekerja, shareholders dan 

penanam modal), maupun eksternal 

(kelembagaan, pengaturan umum, anggota-

anggota masyarakat, ke-lompok masyarakat 

sipil dan perusahaan lain). CSR memiliki 

kaitan yang sangat erat terhadap stakeholders. 

Perusahaan yang hendak untuk menerapkan 

konsep manajemen CSR harus mengubah 

paradigma bertanggung jawab kepada 

shareholders menjadi bertanggung jawab 

kepada stakeholders. Konsumen, karyawan, 

lingkungan, supplier, dan lain-lain termasuk 

stakeholders. Jadi CSR merupakan bentuk 

tanggung jawab sosial kepada stakeholders, 

yang meliputi karyawan, konsumen, 

lingkungan, supplier, dan masyarakat sekitar. 

 

CSR dengan Minat Beli 

Menurut Kotler dan Lee (2005), CSR 

mampu memberikan banyak keuntungan bagi 

perusahaan yang  telah  melakukan. CSR  

mampu meningkatkan penjualan dan 

penguasaan  pasar.  Survei  yang  dilakukan  

Klein (1990) menjelaskan bahwa 8 dari 10 

orang berminat untuk membayar lebih apabila 

produk tersebut ramah lingkungan. Perusahaan 

menjalankan CSR untuk berbagai orientasi 

keuntungan, seperti menaikan penjualan, 

perluas inovasi, mengurangi produksi yang 

tidak efisien, mengurangi resiko kedepan, dan 

memiliki  akses  terhadap  modal (Redman, 

2005). Banyak indikator menunjukan bahwa 

pada kegiatan bisnis abad 21, masalah sosial 

dan lingkungan merupakan alat stragi bisnis 

yang dapat diandalkan, (Social Investment 

Forum, 2003). CSR dapat meyakinkan  

kepercayaan  eksekutif  perusahaan bahwa hal 

tersebut dapat membantu perusahaan 

mendapatkan pelanggan baru 

 (Redman, 2005). Dari tinjauan Pustaka 

dan keterkaitan antar konsep maka dapat ditarik 

Hipotesis bahwa Corporate  Social  

Responsibility  berpengaruh secara langsung 

terhadap minat beli. 

 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode 

yang   digunakan   dalam   penelitian   deskriptif 

adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2008, 

h.11) mendefinisikan metode survei adalah 

metode pengumpulan data yang menggunakan 

instrumen kuesioner maupun wawancara 

terstruktur untuk mendapatkan tanggapan dari 

responden yang menjadi sampel.  Penelitian 

dilakukan di PT Kapuas Grup. Teknik 

pengumpulan data menggunakan simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota 

populasi, yang dilakukan  secara   acak   tanpa   

memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu. Berdasarkan perhitungan rumus  Slovin,  

maka  sampel  yang digunakan adalah 97 jiwa.  
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Sumber data diambil dari responden dari 

tanggal 2 Februari 2016 sampai 5 Februari 2016 

yang akan digunakan  adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari responden 

yang diteliti, serta data sekunder yaitu data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau oleh pihak lain. 

 

Skala  pengukuran yang digunakan adalah 

Jawaban kuisioner yang 

diajukanmenggunakan skala Likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur  sikap,  

pendapat  dan  persepsi seseorang tentang 

fenomena sosial. Pilihan jawaban yang 

digunakan yaitu: sangat setuju (5), setuju (4),  

cukup  setuju (3)  kurang setuju (2) tidak 

setuju (1). 

Metode pengujian instrumen penelitian 

digunakan uji validitas untuk menguji tingkat 

kevalidan suatu instrumen, serta uji reliabilitas 

yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya. 

Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif dan regresi linier 

berganda. Analisis deskriftif digunakan untuk 

mendeskripsikan data yang diperoleh seperti 

lokasi  penelitian, data  responden  yang  

diteliti, distribusi frekuensi masing-masing 

variabel serta hasil  penelitian  yang  

ditabulasikan  ke  dalam tabel frekuensi dan 

kemudian membahas data yang   diolah   

tersebut   secara   deskriptif. Analisis regresi 

linear berganda digunakan untuk mengetahui 

Uji hipotesis dilakukan dengan Uji t dan Uji F  

yang merupakan analisis pengaruh setiap 

variabel bebas  terhadap variabel terikat. 

 

Hasil Penelitian 

Responden  dalam  penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut :   

Tabel l. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden 

1. Laki-Laki 53 
2. Perempuan 44 

Jumlah 97 
Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Data  tabel  1 menunjukkan bahwa responden  

laki-laki sebanyak 53 orang dan perempuan 

sebanyak  44 orang. 

 

Tabel 2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Usia 

 

No Usia (Th) Jumlah Responden 
1 18-20 6 
2 21-30 36 
3 31-40 25 
4 41-50 22 
5 51-60 8 
Jumlah 97 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Berdasarkan tabel  2, dapat diketahui bahwa 

responden terbanyak berasal dari jenjang usia 

antara 21-30 tahun sebanyak 36 orang. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

Responden 
1 SMP 2 
2 SMA 60 
3  SMA 35 
Jumlah 97 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Berdasarkan data  tabel 3 dapat diketahui 

bahwa untuk responden dengan tamatan 

terbanyak adalah SMA sebanyak 60 orang. 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Tingkat Jabatan 

 

No  Jabatan Jumlah Responden 
1 Operator 82 
2 Supervisor 10 
3   Manager 5 
Jumlah 97 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 
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Data  tabel. 4 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden pada tingkat jabatan sebagai 

operator sebanyak 82 orang. 

 

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Pada 

Variabel Ekonomi (X1) 

 

 

No 

 

Indikator 

ss s Cs 
f f f 

1 X1.1 41 24 32 
2 X1.2 22 36 39 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 5 item pertama 

(pernyataan  Kecap bangau berkualitas tinggi) 

mayoritas responden menjawab sangat setuju 

sebanyak 41 orang. Hal  ini  mengindikasikan 

bahwa responden meyakini bahwa kualitas 

kecap bangau berkulitas tinggi. Untuk item 

kedua adalah pernyataan adanya nomer 

layanan pelanggan sekitar 39 orang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden yakin 

bahwa produk kecap bangau akan memberikan 

pelayanan yang baik terhadap keluhan 

terhadap produk tersebut. 

 

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden 

Pada Variabel Sosial (X2) 

 

 

No 

 

Indikator 

SS S CS KS 
f f f f 

1 X2.1 35 28 34 0 
2 X2.2 39 27 31 0 
3 X2.3 28 30 39 0 
4 X2.4 25 28 44 0 
5 X2.5 17 27 47 6 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Berdasarka,tabel. 6 terlihat bahwa item 

pertama  (pernyataan bahwa bahan baku 

produk diambil langsung dari petani) 

mayoritas responden menjawab sangat setuju 

sebanyak 35 orang. Untuk item  kedua  

(pernyataan perusahaan melakukan pembinaan 

langsung pada petani) yaitu mayoritas 

responden menjawab sangat setuju sebanyak 

39. Untuk item ketiga  (pernyataan bahwa 

perusahaan melakukan pemitraan pada petani) 

yaitu mayoritas responden menjawab  cukup  

setuju  sebanyak  39  orang.  

 

Untuk  item  keempat   (pernyataan 

perusahaan melakukan program sosial dalam 

usahanya) mayoritas responden menjawab 

cukup setuju sebesar 44 orang. Dan untuk item 

kelima     (pernyataan mengenai perusahaan 

melakukan program melestarikan masakan 

nasional)   yaitu   mayoritas   responden   

menjawab   cukup setuju sekitar 47 orang.  

 

Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Pada 

Variabel Lingkungan (X3) 

 

 

No 

 

Indikator 

ss s Cs 
f f f 

1 X3.1 20 33 44 
2 X3.2 12 21 64 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa item 

pertama (pernyataan pertama produk dikemas 

dalam  kemasan yang dapat di daur ulang) 

dengan responden yang menjawab sangat 

setuju sekitar 20 orang (21%),  setuju sekitar 33 

orang (34%),  menjawab  cukup   setuju   

sebanyak  44   orang (45%). Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden cukup 

yakin kalau kemasan produk merupakan 

kemasan yang dapat di daur ulang. Untuk item 

kedua adalah (pernyataan bahwa produk 

memberikan informasi mengenai komposisi zat 

limia yang ramah lingkungan) dengan 

responden yang menjawab sangat setuju sekitar 

12 responden (12%),  menjawab  setuju  sekitar  

21 orang (22%), seddang menjawab  cukup   

setuju   sebanyak  64   orang (66%).   Hal   ini   

dapat   disimpulkan   bahwa sebagian besar 

responden meyakini bahwa produk yang 

dihasilkan memberi informasi mengenai 

kandungan kimia yang ramah lingkungan. 

 

Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden Pada  

Variabel Minat Beli (Y) 

 

 

No 

 

Indikator 

s Cs Ks 
F f F 

1 Y1.1 37 36 24 
2 Y1.2 21 34 42 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel. 8 terlihat bahwa untuk item  

pertama (informasi mengenai karekter 

penerapan CSR mempengaruhi responden 

dalam menentukan minat membeli responden 

menjawab sangat setuju sebanyak 37 orang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

setuju atas pernyataan tersebut. Untuk item 

pernyataan kedua kedua yaitu informasi 

mengenai CSR mempengaruhi dalma 

pemilihan minat pembeli berdasarkan 

pemilihan harga responden menjawab cukup 

setuju sekitar 42 orang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa  responden setuju 

terhadap pernyataan tersebut. 

 

 

Pada pengujian instrument penelitian diperoleh  

hasil  uji  validitas  dan  realibitasnya pada 

tabel 9 dan tabel 10. Dari tabel. 9 dapat dilihat 

nilai r hitung pertanyaan lebih kecil dari r 

tabel, yang berarti tiap-tiap indikator variabel 

adalah valid. Dari tabel. 10 diketahui bahwa  

nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan 

yang telah disebutkan sebelumnya  maka  

semua  variabel  yang digunakan untuk 

penelitian sudah reliabel. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas 

 

No Indikator R 

Hitung 

R 

Tabel 

sig. Ket. 

1 X1.1 0,696 0,170 0,000 Valid 
2 X1.2 0,681 0,170 0,000 Valid 
3 X1.3 0,610 0,170 0,000 Valid 
4 X1.4 0,794 0,170 0,000 Valid 
5 X1.5 0,550 0,170 0,000 Valid 
6 X2.1 0,740 0,170 0,000 Valid 
7 X2.2 0,784 0,170 0,000 Valid 
8 X3.1 0,857 0,170 0,000 Valid 
9 X3.2 0,763 0,170 0,000 Valid 
10 Y1.1 0,859 0,170 0,000 Valid 
11 Y1.2 0,857 0,170 0,000 Valid 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Tabel 10. Hasil Uji Realibilitas 

 

No Indikator Koefisien 

Validitas 

Ket. 

1 X1.1 0,848 Valid 
2 X1.2 0,850 Valid 
3 X1.3 0,828 Valid 
4 X1.4 0,825 Valid 
5 X1.5 0,853 Valid 
6 X2.1 0,867 Valid 
7 X2.2 0,777 Valid 
8 X3.1 0,778 Valid 
9 X3.2 0,708 Valid 
10 Y1.1 0,786 Valid 
11 Y1.2 0,780 Valid 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Tabel ll. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

M

od 

el 

 

 

R 

 

R 

squar

e 

 

Adjuste

d 

R 

square 

std. 

Error 

Of The 

Estimat

e 

 

Durb

in- 

Wats

on 

1 ,938(

a) 

,88

1 

,87

7 

,47

2 

2,03

9  

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

a  Predictors: (Constant), x3, x1, x2  

b Dependent Variable: y 

 

Tabel l2. Hasil Uji Simultan 

 

M

o 

de

l 

 sum 

Of 

squar

es 

 

Df 

Mean 

squar

e 

 

F 

 

sig. 

1 Regres

si 

on 

152,6

34 

3 50,8

78 

228,5

17 

,000(a) 
 Residu

al 

20,7

06 

93 ,22

3 

  
 Total 173,3

40 

96    
 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2  

b. Dependent Variable: y 
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Berdasarkan hasil uji F pada tabel. 12, 

diperoleh nilai probabilitas sig sebesar 0,00, 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

kepercayaan sebesar 0,05 atau (α=5%), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada  pengaruh antara 

Corporate Social Responsibility secara simultan 

terhadap minat beli. 

 

Tabel l3. Hasil Uji Parsial 

 

No Hipotesis Nilai 

Uji t 

Probabilitas 

1. Ho : tidak ada 

pengaruh variabel 

x1 

Ha : ttdak ada 

pengaruh variabel 

x1 terhadap variabel 

Y 

2.703 0,008 

2. Ho : ada  pengaruh 

variabel  x2  

terhadap variabel Y 

Ha :  tidak     ada 

pengaruh variabel 

x2 terhadap variabel 

Y 

5.244 0,000 

3. Ho : ada  pengaruh 

variabel x3 terhadap 

variabel Y 

Ha : tidak ada 

pengaruh variabel 

x3 terhadap variabel 

Y 

5.388 0.000 

 

Sumber: data primer diolah, 2015 

 

Berdasarkan tabel 13, maka diketahui ada 

pengaruh x1, x2 dan x3 terhadap pemberdayaan 

masyarakat secara parsial. Hal ini dilihat dari 

nilai probabilitas uji t sebesar yang lebih kecil 

dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 atau 

(α=5%). 

 

Berdasarkan  hasil   penyebaran  kuesioner 

Berdasarkan dapat diketahui bahwa 

konsep Corporate Social Responsibility yang 

terdiri dari variabel ekonomi (x1), variabel sosial 

(x2) dan variabel  lingkungan  (x3)   memiliki  

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen  

 

Kesimpulan 

1. Program   Corporate   Social   Responsibility 

yang meliputi variabel sosial, ekonomi dan 

sosial yang dijalankan PT.Unilever, tbk 

memiliki pengaruyang sangat erat antara satu 

dengan lainnya, yaitu dengan tingkat korelasi 

antara 0,60-0,799 nilai koefisien korelasi  0,80-

1,000 yang berada pada tingkat hubungan yang 

sangat signifikan. Hal ini dilihat dari koefisien 

korelasi setiap variabel yang  dihitung  

berdasarkan  pengujian validitas yang 

dikorelasikan melalui interpretasi koefisien 

korelasi. 

2. Program CSR memiliki pengaruh baik secara 

simultan maupun parsial terhadap 

Pemberdayaan  Masyarakat.  Hal  ini  dilihat 

dari nilai korelasi dan nilai probabilitas 

masing-masing varibel yang lebih kecil dari 

tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Secara 

simultan nilai probabilitas sebesar 0,000 dan 

secara simultan nilaiyang lebih  kecil  dari  

0,05  dan  secara  parsial memiliki nilai 

probabilitas 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. 

3. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan analisis regresi berganda 

menunjukkan nilai Adjusted R Square yaitu 

sebesar 0,938 yang berarti bahwa 0,938 

pemberdayaan masyarakat akan dipengaruhi 

variabel bebasnya, yaitu sosial, ekonomi dan 

lingkungan;  sedangkan     sisanya     0,062 

pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh 

variabel yang lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 
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Saran 

1. Sebagian  dari  responden yang 

merupakan masyarakat umum  mau 

menerima dengan antusias atas 

program Corporate Social 

Responsibility sehingga program 

Corporate Social Responsibility dapat 

dirasakan oleh masyarakat secara 

menyeluruhan. 

2. Diharapkan    pihak    perusahaan    

dapat mempertahankan  serta  

meningkatkan program   Corporate  

Social   Responsibility  karena variabel 

sosial, ekonomi dan lingkungan 

mempunyai pengaruh yang significant 

terhadap minat beli pelanggan baik 

secara parsial maupun simultan. 
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         DAFTAR PERNYATAAN YANG 

DIANGKETKAN 

       

 

SURVEY PRODUK KECAP BANGAU 

       

         

 

Keterangan Responden 

       1 Jenis Kelamin 1 Laki-laki 

     

  

2 Perempuan 

    

         2 Usia 1 18-20 

     

  

2 21-30 

     

  

3 31-40 

     

  

4 41-50 

     

  

5 51-60 

     

         3 Tingkat Pendidikan 1 SMP 

     

  

2 SMP 

     

  

3 > SMA 

     

         4 Jabatan 1 Operator 

     

  

2 Supervisor 

    

  

3 Manager 

     

 

Keterangan 

       SS Sangat Setuju 

       S Setuju 

       CS Cukup Setuju 

       KJ Kurang Setuju 

       TS Tidak Setuju  

       

         

 

Daftar Pernyataan 

 

SS S CS KJ TS 

 

   

5 4 3 2 1 

 

 

Ekonomi 

 

          

 1 Produk kecap bangau berkulitas tinggi 

 
          

 
2 

Dalam kemasan produk ada nomer telpon 

pelayanan produk 

 
          

 

   

          

 

 

Sosial 

 

          

 
1 

Bahan baku produk kecap diambil 

langsung dari petani 

 

          

 
2 

Perusahaan melakukan pembinaan pada 

petani kedelai (malika) 

 

          

 
3 

Perusahaan melakukan pemitraan pada 

petani (malika) 

 

          

 4 Perusahaan melakukan program sosial 
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dalam usahanya 

5 

Perusahaan melakukan program 

melestarikan masakan nasional 

 

          

 

 

(Festival jajanan nasional Kecap Bango) 

 

          

 

   

          

 

 

Lingkungan 

 

          

 
1 

Produk yang dijual dikemas dalam 

kemasan yang bisa didaur ulang 

 

          

 
2 

Produk yang dijual ada informasi tentang 

penggunaan kimia yang 

 

          

 

 

ramah lingkungan 

 

          

 

   

          

 

 

Minat Beli 

 

          

 
1 

Produk yang ada informasi tentang 

karakter di atas mempengaruhi 

 

          

 

 

dalam pemilihan pembelian produk kecap 

 

          

 
2 

Dengan informasi mengenai produk yang 

diatas apakah harga  

 

          

 

 

pemilihan harga produk lain dapat 

diabaikan 
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