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ABSTRACT 
 
This study aims to determine how much the level of customer satisfaction to the product In addition the company. 
The analytical method used in this research is the Gap Analysis, Analysis IPA, Diagonal Analysis, Analysis of 
Priorities and Analysis CSI. The population in this study are all consumers Spar In addition the company in 
Bogor Trade Mall Ramayana. used sample in this study of 100 people with accidental sampling approach 
(sampling by chance).Gap analysis results, IPA, and diagonals are six attributes that need attention is the price 
able to compete, has size variants, conformance price, easy to use, the design of products, expiration date, a 
strategic location.The variables that must be maintained because it already has a customer satisfaction are 
attributes set price, have variations in size, price competitive. And easy to use.CSI results for product addition 
the company is based on the respondents as sempel obtained CSI value, which means 76% of respondents are 
satisfied with the product addition the company. 
Keywords: BIMOLI, Gap Analysis, Analysis IPA, Diagonal Analysis, Analysis Prioritas, and   CSI. 
 

ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat Kepuasan pelanggan terhadap produk 
BIMOLI. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Gap, Analisis IPA, Analisis 
Diagonal,  Analisis Prioritas, dan Analisis CSI. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen BIMOLI 
di Spar Ramayana Bogor Trade Mall . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan 
pendekatan accidental sampling (pengambilan sampel secara kebetulan).Hasil analisis Gap, IPA, dan Diagonal 
terdapat 6 atribut yang perlu mendapat perhatian yaitu harga mampu bersaing, memiliki varian ukuran, 
kesesuaian harga, mudah dalam penggunaan, disain produk, tanggal kadaluarsa, lokasi yang strategis.Adapun 
variabel yang harus dipertahankan karena sudah memiliki kepuasan konsumen  adalah atribut harga yang 
ditetapkan, memiliki variasi ukuran, harga mampu bersaing. Dan mudah dalam penggunaan. Hasil CSI untuk 
produk BIMOLI berdasarkan responden yang menjadi sempel didapat nilai CSI 76% yang artinya responden 
sudah merasa puas terhadap produk BIMOLI. 
Kata kunci : Bimoli, Analisis Gap, Analisis IPA (kuadran), Analisis Diagonal, Analisis Prioritas, dan CSI. 
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 Menurut Gitosudarmo dalam Sunyoto (2014 
:131) Harga itu sebenarnya merupakan  nilai yang 
diyatakan dalam suatu mata uang atau alat tukar, 
terhadap suatu produk tertentu. Dalam kenyataannya 
besar kecilnya nilai atau harga ini tidak di tentukan 
oleh faktor fisik saja  yang diperhitungkan tapi faktor-
faktor fisikologis dan faktor- faktor lain yang 
berpengaruh juga terhadap harga.  Pengertian harga 
adalah  sejumlah uang yang di butuhka untuk 
mendapatkan sebuah produk tertentu atau kombinasi 
antra  barang dan jasa. 

 
4. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan dan 
menjabarkan atribut-atribut yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan Bimoli dan tingkat kepuasan 
pelanggan Bimoli, data primer dikumpulkan 
menggunakan angket (kuesioner), meliputi tingkat 
kepentingan dan kinerja responden terhadap atribut-
atribut minyak goreng Bimoli kemasan refil 1 liter. 
Data sekunder diperoleh melalui literatur dan tulisan 
ilmiah (penelitian terdahulu), kuesioner penelitian ini 
menggunakan alat pengukuran skala likert 5 tingkat 
(dengan pemberian bobot 1 sampai 5) yang terdiri dari 
sangat puas/ sangat penting (bobot 5), puas/penting 
(bobot 4), cukup (bobot 3), tidak puas/tidak penting 
(bobot 2), dan sangat tidak puas/sangat tidak penting 
(bobot 1).  

Populasi penelitian ini adalah para konsumen 
minyak goreng Bimoli kemasan refil 1 liter. Dengan 
tingkat keyakinan 95%, maka nilai Zα/2 adalah 1,96 
dan tingkat kesalahan penarikan sampel sebesar 10%, 
sehingga diperoleh besaran sampel sebanyak 97 
responden atau setara dengan 100 responden. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih 
responden dengan menggunakan metode accidental 
sampling yaitu mengambil responden sebagai sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui 
cocok sebagai sumber data, (Sugiyono dalam 
Arumsari, 2012:72). Penyebaran kuesioner dilakukan 
di PT. Ramayana Spar Supermarket BTM.  

Data yang telah terkumpul kemudian 
dilakukan uji validitas dan realibilitas sebelum 
dianalisis lebih lanjut. Uji validitas digunakan untuk 
mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Di 
katakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan 
pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan 
sesuatu yang ingin di ukur oleh kuesioner tersebut 
serta tinggi rendahnya validitas instrumen 
menunjukan sejauh mana data yang terkumpul 
tersebut menyimpang dari variabel yang di uji. Uji 

validitas di peroleh dengan cara mengkorelasikan 
setiap skor indikator dengan total skor indikator 
variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan 
dengan nilai kritis (r) pada taraf signifikan 5%. Jika r 
hitung untuk setiap butir pertanyaan atau pernyataan 
bernilai positif atau lebih besar dari r tabel (r pada 
corrected item-total correlation, 1,96), maka butir 
pertanyaan tersebut dikatakan valid dan layak untuk 
digunakan dalam pengujian selanjutnya. 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 
tingkat konsistensi butir pertanyaan atau pernyataan. 
Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban responden terhadap pertanyaan atau 
pernyataan yang diajukan selalu konsisten. Untuk uji 
realibilitas digunakan teknik Alpha Cronbach, 
dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal 
(reliabel) bila memiliki koefesien keandalan atau 
alpha sebesar 0,60 atau lebih.  
          Data yang telah teruji validitas dan 
reliabilitasnya kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis Gap, Importance-Peformance 
Analysis,  analisis Diagonal, analisis prioritas dan 
analisis Customer Satisfaction Index. 

 
5. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan 
membandingkan angka korelasi pada product 
moment dengan angka kritik  r. Untuk mengetahui 
nilai korelasi validitas tersebut, dilakukan 
penghitungan dengan menggunakan program statistik 
SPSS 21.0 for windows, dengan kriteria r hitung ≤ r 
tabel berarti tidak valid, dan jika r hitung > r tabel 
berarti valid.  

Dari hasil uji validitas untuk tingkat kepuasan 
dan kepentingan pelanggan,  menunjukkan bahwa 
semua nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,196) pada 
taraf signifikan 5%, artinya tiap pernyataan 
berkorelasi dengan skor totalnya dan data yang 
dikumpulkan dinyatakan valid (sahih). 

Pengujian reliabilitas alat ukur dimaksudkan 
untuk mengetahui nilai instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data primer dari sampel 
penelitian ternyata reliabel atau tidak reliabel. 
Dengan demikian dapat diketahui ketepatan 
instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel 
penelitian. 

Pengertian reliabel adalah bahwa alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan, 
karena dalam situasi yang berbeda kuesioner 
penelitian tidak menimbulkan persepsi yang jauh 
berbeda. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik 
reliability analysis alpha yang dibantu dengan 
program SPSS 21.0 for windows.  
 Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan 
menunjukkan bahwa semua nilai rhitung lebih besar dari 

 

1. Latar Belakang  
Stabilitas harga barang- barang kebutuhan 

pokok termasuk di dalamnya  minyak goreng 
merupakan salah satu dari sekian  rupa program 
kebijakan pemerintah  yang secara tidak lansung 
dilakukan dalam upaya menjaga standar kelayakan 
hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi 
salah satu barang yang penting  untuk dikendalikan 
pemerintah karena menyangkut kepentingn 
masyarakat banyak. Adapun yang masih banyaknya 
orang  menggunakan minyak goreng sebagai mediasi 
pengolahan hampir sebagian besar  makanan yang di 
konsumsinya. 

Berdasarkan dari data 20 produk  dan merek itu 
yang cukup besar dalam menguasai pasar domestik 
hanya sekitar 5 merek saja yaitu : Bimoli, Filma, 
Sania, Tropical  dan Kunci Mas. Produk Bimoli pada 
saat ini masih menjadi market leader dalam 
persaingan industri  minyak goreng bermerek dengan 
menguasai market share  sebesar 40%, disusul 
kemudian dengan produk Filma  10 %  sedangkan 
sisanya dibagai antara Sania , Tropical dan kunci Mas.  
Harga kelima produk minyak tersebut tidak jauh 
berbeda berkisar antara Rp. 12.000 – Rp. 14.000  per 
pak untuk kemasan 1 liter. 

 
2.  Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah dikemukakan, maka peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah bagaimana karakteristik 
profil pelanggan Bimoli di Ramayana Spar 
Supermarket BTM. ? 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 
Untuk mengetahui karakteristik, profil, dan tingkat 
kepuasan pelanggan terhadap produk Bimoli kemasan 
1 liter, dilihat dari kualitas produk, harga, dan tempat. 
 
3. Landasan Teori  

Manajemen merupakan kata serapan dari kata 
bahasa inggris “Management”, dalam bahasa 
Indonesia kata yang cocok adalah “Tata Laksana” 
yang berarti pengaturan atau cara kerja. George R. 
Terry (2009) berpendapat bahwa “Manajemen 
adalah pencapaian tujuan dari sebuah organisasi 
yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 
menggunakan bantuan orang lain”. Dari beberapa 
definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
satu orang atau lebih yang terbentuk dalam suatu 
kelompok dengan menggunakan sarana pendukung 
sehingga terciptanya proses kegiatan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 
secara efektif dan efisien melalui fungsi Planing, 
Organiting, Actualiting dan Controling (POAC). 
Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara 
pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 
mengenai kepuasan yang dirasakan. Kotler dalam 
Sunyoto (2014:193) menyatakan “kepuasan 
merupakan tingkat perasaan di mana seseorang 
menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk 
yang diterima dan yang diharapkan“. Menurut 
Fornell dalam Sunyoto (2014:193) menyatakan 
“tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan 
loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran 
pelanggan, mengurangi sensivitas pelanggan 
terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 
pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 
diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, 
meningkatkan efektivitas iklan dan meningkatkan 
reputasi bisnis”. 

       Faktor-faktor yang menentukan pelanggan 
meliputi kebutuhan pribadi, pengalaman masa 
lampau, rekomendasi dari mulut-mulut, dan iklan 
(Tjiptono dalam Sunyoto, 2014:227), faktor-faktor 
yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah 
sebagai berikut: 

1) Enduring Service Intensifiers, faktor yang 
meliputi harapan yang disebabkan oleh orang 
dan filosofi pribadi seorang tentang jasa. 
Seorang pelanggan akan berharap bahwa ia 
patut dilayani dengan baik pula bila pelanggan 
yang lain dilayani dengan baik oleh pemberi 
jasa.  

2) Personal Needs, kebutuhan yang dirasakan 
seseorang mendasar bagi kesejahteraan juga 
sangat menentukan harapannya. Kebutuhan 
tersebut meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan 
psikologis. 

3) Transitory Service Intensifiers, faktor ini 
merupakan faktor individu yang bersifat 
sementara (jangka pendek) yang 
meningkatkan sensivitas pelanggan terhadap 
jasa yang meliputi : 

a. Situasi darurat pada saat pelanggan sangat 
membutuhkan jasa dan perusahaan ingin 
membantunya. 

b. Jasa terakhir yang dikonsumsi pelanggan 
dapat pula menjadi acuannya untuk 
menentukan baik-buruknya jasa berikutnya. 

4) Perceived Service Alternativers, merupakan 
penilaian pelanggan terhadap tingakt atau 
derajat pelayanan perusahaan lain yang 
sejenis. Jika konsumen memiliki beberapa 
alternatif, maka harapannya cenderung akan 
semakin besar. 

5) Self-Perceived Service Roles, faktor ini adalah 
penilaian pelanggan tentang tingkat atau 
derajat keterlibatannya dalam memengaruhi 
jasa yang diterimanya. 
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 Menurut Gitosudarmo dalam Sunyoto (2014 
:131) Harga itu sebenarnya merupakan  nilai yang 
diyatakan dalam suatu mata uang atau alat tukar, 
terhadap suatu produk tertentu. Dalam kenyataannya 
besar kecilnya nilai atau harga ini tidak di tentukan 
oleh faktor fisik saja  yang diperhitungkan tapi faktor-
faktor fisikologis dan faktor- faktor lain yang 
berpengaruh juga terhadap harga.  Pengertian harga 
adalah  sejumlah uang yang di butuhka untuk 
mendapatkan sebuah produk tertentu atau kombinasi 
antra  barang dan jasa. 

 
4. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif dilakukan untuk menggambarkan dan 
menjabarkan atribut-atribut yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan Bimoli dan tingkat kepuasan 
pelanggan Bimoli, data primer dikumpulkan 
menggunakan angket (kuesioner), meliputi tingkat 
kepentingan dan kinerja responden terhadap atribut-
atribut minyak goreng Bimoli kemasan refil 1 liter. 
Data sekunder diperoleh melalui literatur dan tulisan 
ilmiah (penelitian terdahulu), kuesioner penelitian ini 
menggunakan alat pengukuran skala likert 5 tingkat 
(dengan pemberian bobot 1 sampai 5) yang terdiri dari 
sangat puas/ sangat penting (bobot 5), puas/penting 
(bobot 4), cukup (bobot 3), tidak puas/tidak penting 
(bobot 2), dan sangat tidak puas/sangat tidak penting 
(bobot 1).  

Populasi penelitian ini adalah para konsumen 
minyak goreng Bimoli kemasan refil 1 liter. Dengan 
tingkat keyakinan 95%, maka nilai Zα/2 adalah 1,96 
dan tingkat kesalahan penarikan sampel sebesar 10%, 
sehingga diperoleh besaran sampel sebanyak 97 
responden atau setara dengan 100 responden. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih 
responden dengan menggunakan metode accidental 
sampling yaitu mengambil responden sebagai sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui 
cocok sebagai sumber data, (Sugiyono dalam 
Arumsari, 2012:72). Penyebaran kuesioner dilakukan 
di PT. Ramayana Spar Supermarket BTM.  

Data yang telah terkumpul kemudian 
dilakukan uji validitas dan realibilitas sebelum 
dianalisis lebih lanjut. Uji validitas digunakan untuk 
mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Di 
katakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan 
pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan 
sesuatu yang ingin di ukur oleh kuesioner tersebut 
serta tinggi rendahnya validitas instrumen 
menunjukan sejauh mana data yang terkumpul 
tersebut menyimpang dari variabel yang di uji. Uji 

validitas di peroleh dengan cara mengkorelasikan 
setiap skor indikator dengan total skor indikator 
variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan 
dengan nilai kritis (r) pada taraf signifikan 5%. Jika r 
hitung untuk setiap butir pertanyaan atau pernyataan 
bernilai positif atau lebih besar dari r tabel (r pada 
corrected item-total correlation, 1,96), maka butir 
pertanyaan tersebut dikatakan valid dan layak untuk 
digunakan dalam pengujian selanjutnya. 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 
tingkat konsistensi butir pertanyaan atau pernyataan. 
Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal jika 
jawaban responden terhadap pertanyaan atau 
pernyataan yang diajukan selalu konsisten. Untuk uji 
realibilitas digunakan teknik Alpha Cronbach, 
dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal 
(reliabel) bila memiliki koefesien keandalan atau 
alpha sebesar 0,60 atau lebih.  
          Data yang telah teruji validitas dan 
reliabilitasnya kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis Gap, Importance-Peformance 
Analysis,  analisis Diagonal, analisis prioritas dan 
analisis Customer Satisfaction Index. 

 
5. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan 
membandingkan angka korelasi pada product 
moment dengan angka kritik  r. Untuk mengetahui 
nilai korelasi validitas tersebut, dilakukan 
penghitungan dengan menggunakan program statistik 
SPSS 21.0 for windows, dengan kriteria r hitung ≤ r 
tabel berarti tidak valid, dan jika r hitung > r tabel 
berarti valid.  

Dari hasil uji validitas untuk tingkat kepuasan 
dan kepentingan pelanggan,  menunjukkan bahwa 
semua nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,196) pada 
taraf signifikan 5%, artinya tiap pernyataan 
berkorelasi dengan skor totalnya dan data yang 
dikumpulkan dinyatakan valid (sahih). 

Pengujian reliabilitas alat ukur dimaksudkan 
untuk mengetahui nilai instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data primer dari sampel 
penelitian ternyata reliabel atau tidak reliabel. 
Dengan demikian dapat diketahui ketepatan 
instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel 
penelitian. 

Pengertian reliabel adalah bahwa alat ukur 
yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan, 
karena dalam situasi yang berbeda kuesioner 
penelitian tidak menimbulkan persepsi yang jauh 
berbeda. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik 
reliability analysis alpha yang dibantu dengan 
program SPSS 21.0 for windows.  
 Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan 
menunjukkan bahwa semua nilai rhitung lebih besar dari 

 

1. Latar Belakang  
Stabilitas harga barang- barang kebutuhan 

pokok termasuk di dalamnya  minyak goreng 
merupakan salah satu dari sekian  rupa program 
kebijakan pemerintah  yang secara tidak lansung 
dilakukan dalam upaya menjaga standar kelayakan 
hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi 
salah satu barang yang penting  untuk dikendalikan 
pemerintah karena menyangkut kepentingn 
masyarakat banyak. Adapun yang masih banyaknya 
orang  menggunakan minyak goreng sebagai mediasi 
pengolahan hampir sebagian besar  makanan yang di 
konsumsinya. 

Berdasarkan dari data 20 produk  dan merek itu 
yang cukup besar dalam menguasai pasar domestik 
hanya sekitar 5 merek saja yaitu : Bimoli, Filma, 
Sania, Tropical  dan Kunci Mas. Produk Bimoli pada 
saat ini masih menjadi market leader dalam 
persaingan industri  minyak goreng bermerek dengan 
menguasai market share  sebesar 40%, disusul 
kemudian dengan produk Filma  10 %  sedangkan 
sisanya dibagai antara Sania , Tropical dan kunci Mas.  
Harga kelima produk minyak tersebut tidak jauh 
berbeda berkisar antara Rp. 12.000 – Rp. 14.000  per 
pak untuk kemasan 1 liter. 

 
2.  Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah dikemukakan, maka peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah bagaimana karakteristik 
profil pelanggan Bimoli di Ramayana Spar 
Supermarket BTM. ? 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 
Untuk mengetahui karakteristik, profil, dan tingkat 
kepuasan pelanggan terhadap produk Bimoli kemasan 
1 liter, dilihat dari kualitas produk, harga, dan tempat. 
 
3. Landasan Teori  

Manajemen merupakan kata serapan dari kata 
bahasa inggris “Management”, dalam bahasa 
Indonesia kata yang cocok adalah “Tata Laksana” 
yang berarti pengaturan atau cara kerja. George R. 
Terry (2009) berpendapat bahwa “Manajemen 
adalah pencapaian tujuan dari sebuah organisasi 
yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 
menggunakan bantuan orang lain”. Dari beberapa 
definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
satu orang atau lebih yang terbentuk dalam suatu 
kelompok dengan menggunakan sarana pendukung 
sehingga terciptanya proses kegiatan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 
secara efektif dan efisien melalui fungsi Planing, 
Organiting, Actualiting dan Controling (POAC). 
Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara 
pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 
mengenai kepuasan yang dirasakan. Kotler dalam 
Sunyoto (2014:193) menyatakan “kepuasan 
merupakan tingkat perasaan di mana seseorang 
menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk 
yang diterima dan yang diharapkan“. Menurut 
Fornell dalam Sunyoto (2014:193) menyatakan 
“tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan 
loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran 
pelanggan, mengurangi sensivitas pelanggan 
terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 
pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 
diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, 
meningkatkan efektivitas iklan dan meningkatkan 
reputasi bisnis”. 

       Faktor-faktor yang menentukan pelanggan 
meliputi kebutuhan pribadi, pengalaman masa 
lampau, rekomendasi dari mulut-mulut, dan iklan 
(Tjiptono dalam Sunyoto, 2014:227), faktor-faktor 
yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah 
sebagai berikut: 

1) Enduring Service Intensifiers, faktor yang 
meliputi harapan yang disebabkan oleh orang 
dan filosofi pribadi seorang tentang jasa. 
Seorang pelanggan akan berharap bahwa ia 
patut dilayani dengan baik pula bila pelanggan 
yang lain dilayani dengan baik oleh pemberi 
jasa.  

2) Personal Needs, kebutuhan yang dirasakan 
seseorang mendasar bagi kesejahteraan juga 
sangat menentukan harapannya. Kebutuhan 
tersebut meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan 
psikologis. 

3) Transitory Service Intensifiers, faktor ini 
merupakan faktor individu yang bersifat 
sementara (jangka pendek) yang 
meningkatkan sensivitas pelanggan terhadap 
jasa yang meliputi : 

a. Situasi darurat pada saat pelanggan sangat 
membutuhkan jasa dan perusahaan ingin 
membantunya. 

b. Jasa terakhir yang dikonsumsi pelanggan 
dapat pula menjadi acuannya untuk 
menentukan baik-buruknya jasa berikutnya. 

4) Perceived Service Alternativers, merupakan 
penilaian pelanggan terhadap tingakt atau 
derajat pelayanan perusahaan lain yang 
sejenis. Jika konsumen memiliki beberapa 
alternatif, maka harapannya cenderung akan 
semakin besar. 

5) Self-Perceived Service Roles, faktor ini adalah 
penilaian pelanggan tentang tingkat atau 
derajat keterlibatannya dalam memengaruhi 
jasa yang diterimanya. 
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Dengan menggunakan analisis tingkat 
kepentingan dan kinerja, maka dapat diketahui tingkat 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja 
yang dirasakan oleh konsumen. Jika digabungkan 
hasil analisis antara kepuasan responden terhadap 
kinerja (performance) dan persepsi terhadap tingkat 
kepentingan atribut-atribut kepuasan konsumen dapat 
disajikan dalam matriks dua dimensi sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 4.8. Dari hasil analisis ini 
dapat dikatakan bahwa atribut-atribut Bimoli yang 
ada saat ini belum semua yang sesuai dengan harapan 
konsumen. Gambar 2 menunjukkan bahwa atribut-
atribut yang dinilai, menyebar pada semua kuadran, 
yaitu kuadran A, B, C dan D.  

 

 
Gambar 2. Diagram Cartesius IPA (Importance 

Performance Analysis) 
 
Pengelompokan masing-masing atribut tersebar pada 
kuadran A, B, C, dan D. 
 
Kuadran A (Konsentrasi disini) adalah :
  

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap penting oleh pelanggan, namun dalam 
kenyataannya atribut-atribut belum sesuai yang di 
harapkan adapun atribut yang termasuk kuadran ini 
adalah harga yang di tetapkan, memiliki variasi, 
harga mampu bersaing, dan mudah dalam 
penggunaan. 
Kuadran B (Pertahankan Prestasi) adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap penting oleh pelanggan dan atribut-atribut 
tersebut sudah sesuai  dengan yang dirasakan 
sehingga tinggat kepuasan semakin tinggi adapun 
atribut yang termasuk kuadran  ini adalah disain 
produk, kemasan produk,  menjadikan makanan 
menjadi renyah, dan  lokasi yang berada di  
Ramayana Spar BTM. 
Kuadran C (Prioritas Rendah)  adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 
kenyataannya kinerja kurang istimewa adapun atribut 
yang termasuk kuadran ini adalah kesesuaian harga 
BIMOLI dengan daya beli. 
Kuadran D (Terlalu Berlebihan) adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut dianggap  
kurang penting di rasakan berlebihan adapun atribut 
yang termasuk kuadran ini adalah tanggal 
kadaluarsa BIMOLI yang cukup lama, penetapan 
harga, dan penempatan barang. 

 
8. Analisis Diagonal 

Analisis ini merupakan modifikasi dari 
analisis kuadran (Importance-Performance Analysis), 
yang bertujuan untuk memetakan antara tingkat 
kepentingan atribut dan tingkat kepuasan dengan 
efisiensi pelayanan. Analisis ini dilakukan dengan 
cara menarik garis lurus (disebut dengan efficient 
service) dari titik nol, dan membagi kuadran menjadi 
dua bidang diagonal (Nugrahanto dalam Iis, 2014).  

Hasilnya disajikan dalam kuadran Cartesius 
dengan pemotongan garis linear antara atribut 
kepuasan dan kepentingan sehingga menjadi dua 
bagian yang dinamakan garis Efficient Service. Jika 
suatu atribut berada diatas garis Efficient Service, 
berarti atribut tersebut memiliki kinerja over service 
dan apabila berada di bawah garis Efficient Service 
disebut under service. 

 

 
 
Gambar 3. Diagram analisis diagonal  

 
Analisis Diagonal ini melengkapi hasil analisis 
Importance Performance. Pada Diagram diagonal 
akan terlihat perbandingan antara tingkat 
kepentingan dan tingkat kinerja yang dirasakan 
konsumen terhadap setiap atribut, apakah sudah 
efisien atau belum. Untuk mendapatkan layanan 
yang dinilai efisien maka tingkat kapentingan 
konsumen minimal harus sama besar dengan tingkat 
kinerja yang dirasakan konsumen untuk setiap 
atribut. Tingkat kepentingan yang sama (sesuai) 

 

cronbach alpha (0,60), artinya tiap pernyataan 
berkorelasi dengan skor totalnya dan data yang 
dikumpulkan dinyatakan realibel. 

 
Tabel 1. Uji Reliabilitas  

Variabel  
Koefisien 
Alpha  Keputusan 

Kepuasan (X) 0,873 Realibel 

Kepentingan (Y) 0,919 Realibel 
. 

6. Analisis Gap  
Analisis ini dilakukan guna menguji apakah 

terdapat kesenjangan (gap) antara Harapan dengan 
Persepsi dalam Variabel yang dianalisis. Uji ini 
dilakukan dengan membedakan nilai Mean antara 
Harapan dengan Persepsi dan perbedaan tersebut 
berlangsung dalam kelompok sampel yang sama 
(pelanggan sama, mengisi kuesioner sama). Nilai 
Mean tiap variabel diinput ke dalam SPSS, berlaku 
untuk variabel Harapan dan variabel Persepsi. Nilai 
gap ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Iis, 
2014) 

Nilai Gap = nilai kinerja – nilai 
harapan 

Nilai realitas merupakan rata-rata nilai 
kinerja dari seluruh responden pada setiap atribut dan 
nilai harapan merupakan nilai rata-rata dari 
harapanseluruh responden pada setiap atribut. Hasil 
ini kemudian diplot kedalam sebuah grafik dengan 
sumbu (X) adalah atribut dan sumbu (Y) adalah 
besarnya nilai gap. Grafik ini menggunakan bantuan 
Chart pada Microsoft Excell. (Iis, 2014) 

Berdasar kan hasil Uji ini dilakukan dengan 
membedakan  nilai  Mean antara Harapan dengan 
Persepsi dan perbedaan tersebut berlangsung dalam 
kelompok sampel yang sama (pelanggan sama, 
mengisi kuesioner sama). 

 
Tabel 2. Nilai GAP PRODUK Bimoli kemasan 1 liter 

N
o 

No 
Atri
but 

Atritbut yang 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan Bimoli 

kepu
asan  Kepen

-tingan  
GAP 

1 6 
Memiliki variasi berbagai 
ukuran 3,41 4,06 

-
1,07 

2 8 
Harga mampu bersaing 
dengan produk lain 3,39 3,78 

-
0,88 

3 2 
Kemasan produk yang 
sangat kuat 3,27 3,66 

-
0,85 

4 11  Tempat yang strategis  3,41 3,76 
-
0,69 

5 7 
Kesesuaian harga dengan 
daya beli 3,07 3,76 

-
0,69 

6 3 
Tanggal kadaluarsa yang 
cukup lama 2,94 3,79 

-
0,65 

7 5 
Mudah dalam 
penggunaan  2,99 3,68 

-
0,39 

N
o 

No 
Atri
but 

Atritbut yang 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan Bimoli 

kepu
asan  Kepen

-tingan  
GAP 

8 1 
Disain produk mudah di 
ingat 2,95 3,83 

-
0,39 

9 4 
Menjadikan makanan 
menjadi renyah 2,79 3,86 

-
0,39 

1
0 9 

Harga yang ditetapkan 
terjangkau 3,36 3,67 

-
0,35 

1
1 12 

 Lokasi yang sangat 
strategis 3,45 3,66 

-
0,31 

1
2 10 

 Penetapan harga sesuai 
produk 3,53 3,92 

-
0,21 

JUMLAH 38,56 45,43 
-
6,87 

RATA-RATA 3,2 3,8 
-
0,57 

 
7. Importance-Performance Analysis (Analisis 

Kuadran) 
Analisis ini terdiri atas dua komponen yaitu 

analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). 
Dengan analisis kuadran dapat diketahui respon 
konsumen terhadap variabel yang diplotkan 
berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari 
variabel tersebut. Sedangkan analisis kesenjangan 
(gap) digunakan untuk melihat kesenjangan antara 
kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen 
terhadap variabel tersebut. 

Langkah pertama untuk analisis kuadran 
adalah menghitung rata-rata penilaian kinerja X̿k dan 
rata-rata kepentingan untuk Y̿k untuk setiap variabel 
dengan dan k = 1,2,..,p merupakan banyaknya 
variabel. Langkah selanjutnya adalah menghitung 
rata-rata tingkat kinerja X̿ dan rata-rata kepentingan 
Y̿ untuk keseluruhan variabel. Nilai X̿ ini memotong 
tegak lurus pada sumbu horizontal yaitu sumbu yang 
mencerminkan kinerja variabel (x) sedangkan nilai Y̿ 
memotong tegak lurus pada sumbu vertikal yaitu 
sumbu yang mencerminkan kepentingan variabel (y). 
Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan 
atribut serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan 
variabel. Kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke 
dalam diagram kartesius seperti pada Gambar berikut. 

 
Gambar 1. Importance-Performance Analysis 

(Kuadran) 
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Dengan menggunakan analisis tingkat 
kepentingan dan kinerja, maka dapat diketahui tingkat 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja 
yang dirasakan oleh konsumen. Jika digabungkan 
hasil analisis antara kepuasan responden terhadap 
kinerja (performance) dan persepsi terhadap tingkat 
kepentingan atribut-atribut kepuasan konsumen dapat 
disajikan dalam matriks dua dimensi sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 4.8. Dari hasil analisis ini 
dapat dikatakan bahwa atribut-atribut Bimoli yang 
ada saat ini belum semua yang sesuai dengan harapan 
konsumen. Gambar 2 menunjukkan bahwa atribut-
atribut yang dinilai, menyebar pada semua kuadran, 
yaitu kuadran A, B, C dan D.  

 

 
Gambar 2. Diagram Cartesius IPA (Importance 

Performance Analysis) 
 
Pengelompokan masing-masing atribut tersebar pada 
kuadran A, B, C, dan D. 
 
Kuadran A (Konsentrasi disini) adalah :
  

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap penting oleh pelanggan, namun dalam 
kenyataannya atribut-atribut belum sesuai yang di 
harapkan adapun atribut yang termasuk kuadran ini 
adalah harga yang di tetapkan, memiliki variasi, 
harga mampu bersaing, dan mudah dalam 
penggunaan. 
Kuadran B (Pertahankan Prestasi) adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap penting oleh pelanggan dan atribut-atribut 
tersebut sudah sesuai  dengan yang dirasakan 
sehingga tinggat kepuasan semakin tinggi adapun 
atribut yang termasuk kuadran  ini adalah disain 
produk, kemasan produk,  menjadikan makanan 
menjadi renyah, dan  lokasi yang berada di  
Ramayana Spar BTM. 
Kuadran C (Prioritas Rendah)  adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut yang 
dianggap kurang penting oleh pelanggan dan 
kenyataannya kinerja kurang istimewa adapun atribut 
yang termasuk kuadran ini adalah kesesuaian harga 
BIMOLI dengan daya beli. 
Kuadran D (Terlalu Berlebihan) adalah : 

Wilayah yang membuat atribut-atribut dianggap  
kurang penting di rasakan berlebihan adapun atribut 
yang termasuk kuadran ini adalah tanggal 
kadaluarsa BIMOLI yang cukup lama, penetapan 
harga, dan penempatan barang. 

 
8. Analisis Diagonal 

Analisis ini merupakan modifikasi dari 
analisis kuadran (Importance-Performance Analysis), 
yang bertujuan untuk memetakan antara tingkat 
kepentingan atribut dan tingkat kepuasan dengan 
efisiensi pelayanan. Analisis ini dilakukan dengan 
cara menarik garis lurus (disebut dengan efficient 
service) dari titik nol, dan membagi kuadran menjadi 
dua bidang diagonal (Nugrahanto dalam Iis, 2014).  

Hasilnya disajikan dalam kuadran Cartesius 
dengan pemotongan garis linear antara atribut 
kepuasan dan kepentingan sehingga menjadi dua 
bagian yang dinamakan garis Efficient Service. Jika 
suatu atribut berada diatas garis Efficient Service, 
berarti atribut tersebut memiliki kinerja over service 
dan apabila berada di bawah garis Efficient Service 
disebut under service. 

 

 
 
Gambar 3. Diagram analisis diagonal  

 
Analisis Diagonal ini melengkapi hasil analisis 
Importance Performance. Pada Diagram diagonal 
akan terlihat perbandingan antara tingkat 
kepentingan dan tingkat kinerja yang dirasakan 
konsumen terhadap setiap atribut, apakah sudah 
efisien atau belum. Untuk mendapatkan layanan 
yang dinilai efisien maka tingkat kapentingan 
konsumen minimal harus sama besar dengan tingkat 
kinerja yang dirasakan konsumen untuk setiap 
atribut. Tingkat kepentingan yang sama (sesuai) 

 

cronbach alpha (0,60), artinya tiap pernyataan 
berkorelasi dengan skor totalnya dan data yang 
dikumpulkan dinyatakan realibel. 

 
Tabel 1. Uji Reliabilitas  

Variabel  
Koefisien 
Alpha  Keputusan 

Kepuasan (X) 0,873 Realibel 

Kepentingan (Y) 0,919 Realibel 
. 

6. Analisis Gap  
Analisis ini dilakukan guna menguji apakah 

terdapat kesenjangan (gap) antara Harapan dengan 
Persepsi dalam Variabel yang dianalisis. Uji ini 
dilakukan dengan membedakan nilai Mean antara 
Harapan dengan Persepsi dan perbedaan tersebut 
berlangsung dalam kelompok sampel yang sama 
(pelanggan sama, mengisi kuesioner sama). Nilai 
Mean tiap variabel diinput ke dalam SPSS, berlaku 
untuk variabel Harapan dan variabel Persepsi. Nilai 
gap ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Iis, 
2014) 

Nilai Gap = nilai kinerja – nilai 
harapan 

Nilai realitas merupakan rata-rata nilai 
kinerja dari seluruh responden pada setiap atribut dan 
nilai harapan merupakan nilai rata-rata dari 
harapanseluruh responden pada setiap atribut. Hasil 
ini kemudian diplot kedalam sebuah grafik dengan 
sumbu (X) adalah atribut dan sumbu (Y) adalah 
besarnya nilai gap. Grafik ini menggunakan bantuan 
Chart pada Microsoft Excell. (Iis, 2014) 

Berdasar kan hasil Uji ini dilakukan dengan 
membedakan  nilai  Mean antara Harapan dengan 
Persepsi dan perbedaan tersebut berlangsung dalam 
kelompok sampel yang sama (pelanggan sama, 
mengisi kuesioner sama). 

 
Tabel 2. Nilai GAP PRODUK Bimoli kemasan 1 liter 

N
o 

No 
Atri
but 

Atritbut yang 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan Bimoli 

kepu
asan  Kepen

-tingan  
GAP 

1 6 
Memiliki variasi berbagai 
ukuran 3,41 4,06 

-
1,07 

2 8 
Harga mampu bersaing 
dengan produk lain 3,39 3,78 

-
0,88 

3 2 
Kemasan produk yang 
sangat kuat 3,27 3,66 

-
0,85 

4 11  Tempat yang strategis  3,41 3,76 
-
0,69 

5 7 
Kesesuaian harga dengan 
daya beli 3,07 3,76 

-
0,69 

6 3 
Tanggal kadaluarsa yang 
cukup lama 2,94 3,79 

-
0,65 

7 5 
Mudah dalam 
penggunaan  2,99 3,68 

-
0,39 

N
o 

No 
Atri
but 

Atritbut yang 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan Bimoli 

kepu
asan  Kepen

-tingan  
GAP 

8 1 
Disain produk mudah di 
ingat 2,95 3,83 

-
0,39 

9 4 
Menjadikan makanan 
menjadi renyah 2,79 3,86 

-
0,39 

1
0 9 

Harga yang ditetapkan 
terjangkau 3,36 3,67 

-
0,35 

1
1 12 

 Lokasi yang sangat 
strategis 3,45 3,66 

-
0,31 

1
2 10 

 Penetapan harga sesuai 
produk 3,53 3,92 

-
0,21 

JUMLAH 38,56 45,43 
-
6,87 

RATA-RATA 3,2 3,8 
-
0,57 

 
7. Importance-Performance Analysis (Analisis 

Kuadran) 
Analisis ini terdiri atas dua komponen yaitu 

analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). 
Dengan analisis kuadran dapat diketahui respon 
konsumen terhadap variabel yang diplotkan 
berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari 
variabel tersebut. Sedangkan analisis kesenjangan 
(gap) digunakan untuk melihat kesenjangan antara 
kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen 
terhadap variabel tersebut. 

Langkah pertama untuk analisis kuadran 
adalah menghitung rata-rata penilaian kinerja X̿k dan 
rata-rata kepentingan untuk Y̿k untuk setiap variabel 
dengan dan k = 1,2,..,p merupakan banyaknya 
variabel. Langkah selanjutnya adalah menghitung 
rata-rata tingkat kinerja X̿ dan rata-rata kepentingan 
Y̿ untuk keseluruhan variabel. Nilai X̿ ini memotong 
tegak lurus pada sumbu horizontal yaitu sumbu yang 
mencerminkan kinerja variabel (x) sedangkan nilai Y̿ 
memotong tegak lurus pada sumbu vertikal yaitu 
sumbu yang mencerminkan kepentingan variabel (y). 
Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan 
atribut serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan 
variabel. Kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke 
dalam diagram kartesius seperti pada Gambar berikut. 
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Tabel 3. Kriteria penilaian Kepuasan Pelanggan 
Berdasarkan Nilai CSI 

Nilai CSI Kriteria 
Kepuasan 

0,81 – 1,00 Sangat puas 
0,66 – 0,80 Puas 
0,51 – 0,65 Cukup puas 
0,35 – 0,50 Kurang puas 
0,00 – 0,34 Tidak Puas 

Customer Satisfaction Index sangat terkait 
dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu 
produk atau jasa. Dari perhitungan CSI secara 
menyeluruh diperoleh hasil CSI pelanggan minyak 
goreng Bimoli kemasan 1 liter sebesar 0.76 

termasuk dalam  rentang  0.66-0.80 yang 
berada dalam level kedua. hal ini menyatakan bahwa 
responden menyatakan puas, terhadap seluruh  atribut 
produk BIMOLI.  

 
11. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden kepuasan 
pelanggan Bimoli  dapat diketahui 
melalui  analisa statistika  deskriptif  dan 
segmentasi responden dengan 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Pada jenis kelamin responden Bimoli 

yang paling banyak yaitu  jenis 
kelamin permpuan. 

b. Berdasarkan usia responden Bimoli  
yang paling banyak adalah berkisar 
20-25 tahun. 

c. Pembelian terakhir produk bimoli 
yang paling banyak  yaitu 1 bulan 
terakhir. 

d. Pendidikan terakhir responden yang 
paling banyak yaitu tamatan SMU. 

e. Pekerjaan responden Bimoli yang 
paling banyak adalah sebagai 
pegawai swasta. 

2. Hasil CSI produk Bimoli  menunjukan 
nilai 0.76 (76%) yang menandakan  
bahwa responden sudah puas dengan 
semua atribut sesuai dengan rentang yang 
disimpulkan oleh Ihsan (2005) yaitu 
dengan rentang 0.66 – 0.80 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis 

data maka saran terkait dengan penelitian ini yaitu : 
1. Pada  variabel  yang masuk kuadran A 

dan D  harus menjadi perhatian  utama 
2. Saran terkait produk, harga, dan tempat 

sebagai berikut : 

a) Produk 
Dari segi produk sudah baik 

hanya perlu dipertahankan bila perlu 
ditingkatkan dari berbagai aspek, 
misalkan kejernihan minyak, kualitas 
dari minyak tersebut, bahan baku 
yang dipilih agar minyak Bimoli 
tetap menjadi produk yang baik dan 
berkualitas akan menjadi pilihan 
utama pelanggan, sehingga 
pelanggan akan setia menggunakan 
minyak Bimoli kepuasan akan 
minyak Bimoli akan terpenuhi. 

b) Harga  
Permasalahan harga kadang 

menjadi hal yang sensitif bagi 
pelanggan, persaingan harga dari 
produk sejenis sangat ketat sekali, 
produsen dituntut menentukan harga 
yang pantas pelanggan, untuk itu 
perlu dilakukan analisis harga 
produk sejenis di pasar, buat harga 
yang sesuai tidak terlalu mahal, 
sesuai dengan kantong pelanggan, 
setelah harga ditentukan perkuat dari 
segi kualitas produk karena kualitas 
sudah sangat baik, walaupun harga 
berbeda sedikit dengan merek lain 
produk Bimoli akan tetap di cari oleh 
konsumen.    

c) Tempat 
Harus memiliki tempat yang 

sangat strategis dan mudah 
ditemukan oleh pelanggan, terlihat 
jelas penempatan produk Bimoli  
sehingga menarik minat para 
pelanggan untuk mebeli Bimoli, agar 
pelanggan  tidak susah mencari 
tempat pendisplaiannya. 
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dengan kinerja yang dirasakan konsumen 
menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 
pelayanan secara efisisen. Kondisi ini dapat 
digambarkan dalam bentuk garis diagonal yang 
merupakangaris Efficient Service. 

 
 

Gambar 4. Analisis diagonal 

 
 

Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa semua 
atribut yang menjadi penelitian berada di bawah garis 
efficient service. Sehinga berdasarkan analisis 
Diagonal perlu dilakukan peningkatan kinerja 
terhadap atribut yg under service, adapun  atribut 
yang berada dalam kondisi  under service adalah 
tempat penyimpanan ,disain produk, kemasan 
produk, tanggal kadaluarsa, menjadikan makanan 
menjadi renyah, mudah dalam penggunaan, memiliki 
variasi berbagai ukuran, kesesuaian harga, harga 
mampu bersaing dengan produk lain , harga yang di 
tetapkan terjangkau , penempatan harga, dan lokasi 
yang berada di Ramayana Spar  BTM 

. 

9. Analisis Prioritas 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

atribut-atribut yang menjadi prioritas utama 
pelanggan Bimoli. Apabila nilai prioritas suatu atribut  
menunjukkan angka paling kecil artinya atribut 
tersebut paling diutamakan (diprioritaskan), apabila 
nilai prioritas suatu atribut menunjukkan angka paling 
besar artinya atribut tersebut tidak terlalu diutamakan 
(diprioritaskan).  

Berdasarkan analisis prioritas yang 
dilakukan, terlihat bahwa tiga atribut memiliki variasi 
ukuran,  harga mampu bersaing , dan  kemasan 
produk, merupakan nilai atribut Bimoli yang nilai 
prioritasnya paling kecil yang artinya atribut tersebut 
yang paling tinggi dan diprioritaskan oleh konsumen. 
Penetapan harga, lokasi yang sangat strategis, harga 
yang ditetapkan terjangkau merupakan  tiga atribut 
yang nilai prioritasnya yang besar yang artinya 
atribut-atribut tersebut rendah dan tidak di 
prioritaskan oleh kosumen. 

10. Customer Satisfaction Index  (CSI) 
 CSI digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan Bimoli. Untuk mengetahui 
besarnya CSI, maka dapat dilakukan beberapa 
langkah-langkah berikut (Aritonang dalam Iis, 2014). 
Pertama, menentukan Mean Importance Score (MIS). 
Nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap 
konsumen.  

MIS     =      ∑ 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑛𝑛
𝑖𝑖−1  

n 
 
dimana : n = jumlah responden 
Yi = nilai kepentingan atribut ke-i 

 
Kedua, menentukan Weigth Factors (WF). Bobot ini 
merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap 
total MIS seluruh atribut. Dimana:  
p = atribut kepentingan ke-p 

 
  MISi 

                                   
                                     ∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑌𝑌𝑝𝑝

𝑖𝑖−1   
 
Ketiga, menentukan Weight Score (WS). Bobot ini 
merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata 
tingkat kepuasan (Means Satisfaction Score =MSS)  

WSi = WFi x MSS 
Keempat, menentukan Customer Satisfaction Index 
(CSI/IKP) = 

∑𝑌𝑌𝑌𝑌
𝑛𝑛

𝑖𝑖−1
 

 
 

                                                                                        
HS 

 
dimana: 
p = atribut kepentingan ke-p, HS = (Highest Scale) 
skala maximum yang digunakan.  
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Tabel 3. Kriteria penilaian Kepuasan Pelanggan 
Berdasarkan Nilai CSI 

Nilai CSI Kriteria 
Kepuasan 
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0,66 – 0,80 Puas 
0,51 – 0,65 Cukup puas 
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Customer Satisfaction Index sangat terkait 
dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu 
produk atau jasa. Dari perhitungan CSI secara 
menyeluruh diperoleh hasil CSI pelanggan minyak 
goreng Bimoli kemasan 1 liter sebesar 0.76 

termasuk dalam  rentang  0.66-0.80 yang 
berada dalam level kedua. hal ini menyatakan bahwa 
responden menyatakan puas, terhadap seluruh  atribut 
produk BIMOLI.  

 
11. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik responden kepuasan 
pelanggan Bimoli  dapat diketahui 
melalui  analisa statistika  deskriptif  dan 
segmentasi responden dengan 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Pada jenis kelamin responden Bimoli 

yang paling banyak yaitu  jenis 
kelamin permpuan. 

b. Berdasarkan usia responden Bimoli  
yang paling banyak adalah berkisar 
20-25 tahun. 

c. Pembelian terakhir produk bimoli 
yang paling banyak  yaitu 1 bulan 
terakhir. 

d. Pendidikan terakhir responden yang 
paling banyak yaitu tamatan SMU. 

e. Pekerjaan responden Bimoli yang 
paling banyak adalah sebagai 
pegawai swasta. 

2. Hasil CSI produk Bimoli  menunjukan 
nilai 0.76 (76%) yang menandakan  
bahwa responden sudah puas dengan 
semua atribut sesuai dengan rentang yang 
disimpulkan oleh Ihsan (2005) yaitu 
dengan rentang 0.66 – 0.80 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis 

data maka saran terkait dengan penelitian ini yaitu : 
1. Pada  variabel  yang masuk kuadran A 

dan D  harus menjadi perhatian  utama 
2. Saran terkait produk, harga, dan tempat 

sebagai berikut : 

a) Produk 
Dari segi produk sudah baik 

hanya perlu dipertahankan bila perlu 
ditingkatkan dari berbagai aspek, 
misalkan kejernihan minyak, kualitas 
dari minyak tersebut, bahan baku 
yang dipilih agar minyak Bimoli 
tetap menjadi produk yang baik dan 
berkualitas akan menjadi pilihan 
utama pelanggan, sehingga 
pelanggan akan setia menggunakan 
minyak Bimoli kepuasan akan 
minyak Bimoli akan terpenuhi. 

b) Harga  
Permasalahan harga kadang 

menjadi hal yang sensitif bagi 
pelanggan, persaingan harga dari 
produk sejenis sangat ketat sekali, 
produsen dituntut menentukan harga 
yang pantas pelanggan, untuk itu 
perlu dilakukan analisis harga 
produk sejenis di pasar, buat harga 
yang sesuai tidak terlalu mahal, 
sesuai dengan kantong pelanggan, 
setelah harga ditentukan perkuat dari 
segi kualitas produk karena kualitas 
sudah sangat baik, walaupun harga 
berbeda sedikit dengan merek lain 
produk Bimoli akan tetap di cari oleh 
konsumen.    

c) Tempat 
Harus memiliki tempat yang 

sangat strategis dan mudah 
ditemukan oleh pelanggan, terlihat 
jelas penempatan produk Bimoli  
sehingga menarik minat para 
pelanggan untuk mebeli Bimoli, agar 
pelanggan  tidak susah mencari 
tempat pendisplaiannya. 
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dengan kinerja yang dirasakan konsumen 
menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan 
pelayanan secara efisisen. Kondisi ini dapat 
digambarkan dalam bentuk garis diagonal yang 
merupakangaris Efficient Service. 
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Berdasarkan Gambar 4. terlihat bahwa semua 
atribut yang menjadi penelitian berada di bawah garis 
efficient service. Sehinga berdasarkan analisis 
Diagonal perlu dilakukan peningkatan kinerja 
terhadap atribut yg under service, adapun  atribut 
yang berada dalam kondisi  under service adalah 
tempat penyimpanan ,disain produk, kemasan 
produk, tanggal kadaluarsa, menjadikan makanan 
menjadi renyah, mudah dalam penggunaan, memiliki 
variasi berbagai ukuran, kesesuaian harga, harga 
mampu bersaing dengan produk lain , harga yang di 
tetapkan terjangkau , penempatan harga, dan lokasi 
yang berada di Ramayana Spar  BTM 
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9. Analisis Prioritas 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

atribut-atribut yang menjadi prioritas utama 
pelanggan Bimoli. Apabila nilai prioritas suatu atribut  
menunjukkan angka paling kecil artinya atribut 
tersebut paling diutamakan (diprioritaskan), apabila 
nilai prioritas suatu atribut menunjukkan angka paling 
besar artinya atribut tersebut tidak terlalu diutamakan 
(diprioritaskan).  

Berdasarkan analisis prioritas yang 
dilakukan, terlihat bahwa tiga atribut memiliki variasi 
ukuran,  harga mampu bersaing , dan  kemasan 
produk, merupakan nilai atribut Bimoli yang nilai 
prioritasnya paling kecil yang artinya atribut tersebut 
yang paling tinggi dan diprioritaskan oleh konsumen. 
Penetapan harga, lokasi yang sangat strategis, harga 
yang ditetapkan terjangkau merupakan  tiga atribut 
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Perkembangan ekonomi, teknologi, dan sosial budaya sebagai akibat dari arus perubahan global yang 

mendorong transformasi pada seluruh aspek perilaku konsumen dan pemenuhan kebutuhannya yang terus 
berkembang, dewasa ini  banyak bermunculan tempat wisata baru yang menawarkan berbagai atraksi dan tema 
wisata yang menarik. Oleh karena semakin tingginya persaingan yang terjadi, mengharuskan Taman Buah 
Mekarsari (TBM) untuk merumuskan berbagai cara dan strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing, 
sehingga konsumen tertarik untuk melakukan kunjungan ke TBM.   

Salah satu cara untuk menjaga agar tingkat kunjungan wisatawan ke Taman Buah Mekarsari (TBM) 
adalah dengan menganalisis bauran pemasaran jasa agar keputusan yang dibuat memenuhi keinginan dan 
harapan konsumen terhadap TBM. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: produk, 
harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran jasa terhadap keputusan kunjungan.  

Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Variabel yang digunakan dalam 
permodelan ini adalah produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses.  Berdasarkan hasil 
penelitian menyatakan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap keputusan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari adalah variabel produk dengan nilai Thitung 3.684, variabel harga dengan nilai Thitung 1.743, variabel 
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No Tahun Jumlah 
(orang) 

Keterangan 

1 2007 16.7469  

2 2008 255.044  
3 2009 310.910  

4 2010 276.195  

5 2011 450.093  

6 2012 361.551  

7 2013 136.237 Tutup untuk 
perbaikan  
(Sept – Jan) 

8 2014 215.306 Dibuka 
untuk umum 
bulan 
Februari 

 

Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah berkembangnya 
permasalahan yang akan lebih meluas, maka 
penulis membatasi masalah agar terperinci dan 
jelas hanya pada variabel bauran pemasaran 
jasa terhadap keputusan kunjungan ke Taman 
Buah Mekarsari Cileungsi Bogor. 

 
Perumusan Masalah 
1. Apakah terdapat pengaruh variabel-

variabel bauran pemasaran jasa terhadap 
keputusan kunjungan? 

2. Variabel apakah yang berpengaruh 
dominan terhadap keputusan kunjungan? 
 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variabel-variabel 
bauran pemasaran jasa terhadap 
keputusan kunjungan.  

2. Mengetahui variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap keputusan kunjungan. 
 

Manfaat Penelitian 
1. Dapat digunakan oleh para pelaku bisnis 

dan akademisi lainnya dalam mengambil 
berbagai kebijakan yang berhubungan 
dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan dalam 
membuat rencana-rencana strategis 
khususnya yang berhubungan dengan 
variabel yang diteliti. 

3. Membantu pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya pada bidang 
manajemen pemasaran serta melengkapi 
kajian-kajian teori yang telah ada 
khususnya yang berkaitan dengan produk, 
harga, lokasi, promosi, orang, proses, dan 
bukti fisik terhadap keputusan kunjungan.  

 
LANDASAN TEORI DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Pariwisata Sebagai Produk Jasa 

Produk pariwisata menurut Suwantoro 
dalam Sari (2012) menyebutkan : produk 
wisata bukan suatu produk yang nyata, dan 
merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang 
saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan dari 
berbagai usaha (aspek ekonomis), jasa 
masyarakat (aspek sosial), dan jasa alam.  
Produk pariwisata itu termasuk obyek fisik, 
pelayanan, tempat, dan organisasi. 

Bauran Pemasaran Jasa 
Program pemasaran terdiri dari sejumlah 

keputusan tentang bauran alat-alat pemasaran 
yang digunakan. Menurut Kotler dalam 
Japarianto (2013) bahwa bauran pemasaran 
merupakan seperangkat alat pemasaran yang 
digunakan perusahaan untuk terus menerus 
mencapai tujuan pemasarannya di pasar 
sasaran. 

Konsep bauran pemasaran tradisional 
(tradisional marketing mix) terdiri dari 4P, 
yaitu : produk (product), harga (price), 
tempat/lokasi (place) dan promosi 
(promotion). Sementara itu, untuk pemasaran 
jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas 
(expanded marketing mix for service) dengan 
penambahan unsur non-tradisional marketing 
mix, yaitu : orang (people), fasilitas fisik 
(physical evidence) dan proses (process), 
sehingga menjadi tujuh unsur.  Penambahan 
unsur bauran pemasaran jasa dilakukan antara 
lain karena jasa memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan produk, yaitu tidak berwujud, 
tidak dapat dipisahkan, beraneka ragam dan 
mudah lenyap (Yazid dalam Putra, 2012). 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Bila dilihat kondisi saat ini, sekilas fungsi 

Taman Buah Mekarsari terlihat hanya sebagai 
tempat rekreasi umum yang banyak dikunjungi 
oleh masyarakat. Oleh karena itu suatu 
evaluasi perlu dilakukan.  Sejalan dengan 
perkembangan ekonomi, teknologi, dan sosial 
budaya sebagai akibat dari arus perubahan 
global yang mendorong transformasi pada 
seluruh aspek perilaku konsumen dan 
pemenuhan kebutuhannya yang terus 
berkembang, dewasa ini  banyak bermunculan 
tempat wisata baru yang menawarkan berbagai 
atraksi dan tema wisata yang menarik. 

Dengan berkembangnya jasa layanan 
pariwisata, disatu sisi tentunya membawa 
keuntungan bagi konsumen karena akan lebih 
banyak alternatif pilihan tempat bagi mereka 
yang ingin melakukan kunjungan wisata.   
Akan tetapi disisi lain akan menimbulkan 
ancaman bagi pengelola obyek wisata itu 
sendiri, karena harus menghadapi persaingan 
yang sangat ketat dalam memperebutkan 
jumlah pelanggan /konsumen yang ada.  Oleh 
karena semakin tingginya persaingan yang 
terjadi, mengharuskan Taman Buah Mekarsari 
(TBM) untuk merumuskan berbagai cara dan 
strategi untuk menciptakan keunggulan 
bersaing, sehingga konsumen tertarik untuk 
melakukan kunjungan ke TBM.  Berikut ini 
tabulasi fluktuasi tingkat kunjungan wisatawan 
ke Taman Buah Mekarsari. 

Adapun  untuk menjawab fenomena 
penurunan tingkat kunjungan tersebut, TBM 
perlu mengadakan analisis bauran pemasaran 
jasa  secara komprehensif dan terpadu agar 
didapatkan informasi yang aktual sebagai 
landasan dalam pengambilan keputusan.  
Faktor-faktor bauran pemasaran jasa menurut 
Japarianto (2013) antara lain: produk 
(product), harga (price), tempat (place), 
promosi (promotion), orang (people), bukti 
fisik (physical evidence) dan proses (prosess). 

Produk adalah salah satu hal penentu pada 
sebuah perusahaan, baik atau tidaknya sebuah 
produk akan sangat berpengaruh pada sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu produk yang di 
tawarkan sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan serta dapat memuaskan konsumen 
demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain 
produk, harga juga adalah salah satu faktor 
penentu, karena jika harga yang di tawarkan 
oleh perusahaan tidak sesuai dengan apa yang 
di inginkan oleh konsumen, maka produk yang 
di tawarkan tidak akan berjalan dengan lancar. 
Lokasi juga mempunyai peran yang penting 
pada tujuan yang di harapkan oleh perusahaan 
guna menyempurnakan suatu tujuan lokasi 
haruslah pas dan strategis agar konsumen 
mudah untuk menjangkau lokasi. 

Tidak hanya itu faktor promosi sangatlah 
menunjang bagi perusahaan. Walau sebagus 
apapun produk yang kita buat, sekecil apapun 
harga yang kita tawarkan dan se-strategis 
apapun tempat kita tanpa peran promosi itu 
semua tidak akan berjalan dengan maksmial. 
Selain itu people (orang/karyawan) berperan 
sebagai pelaku yang memainkan atau sebagai 
penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi 
persepsi konsumen. Oleh karena itu karyawan 
perusahaan sangatlah penting demi 
terwujudnya tujuan perusahaan. physical 
evidence (bukti fisik) yang ditawarkan oleh 
perusahaan dalam bentuk fasilitas, penampilan 
atau komunikasi jasa, lalu process (proses) 
yaitu meliputi tugas-tugas atau mekanisme 
kegiatan dimana suatu produk atau jasa 
disampaikan haruslah berjalan dengan baik 
agar terjadinya proses keputusan pembelian 
konsumen berjalan seperti yang diinginkan. 
 
Tabel 1.  Kunjungan Wisatawan Ke Taman 
Buah Mekarsari 
Sumber : PT Mekar Unggul Sari (Taman Buah 
Mekarsari) 
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global yang mendorong transformasi pada 
seluruh aspek perilaku konsumen dan 
pemenuhan kebutuhannya yang terus 
berkembang, dewasa ini  banyak bermunculan 
tempat wisata baru yang menawarkan berbagai 
atraksi dan tema wisata yang menarik. 

Dengan berkembangnya jasa layanan 
pariwisata, disatu sisi tentunya membawa 
keuntungan bagi konsumen karena akan lebih 
banyak alternatif pilihan tempat bagi mereka 
yang ingin melakukan kunjungan wisata.   
Akan tetapi disisi lain akan menimbulkan 
ancaman bagi pengelola obyek wisata itu 
sendiri, karena harus menghadapi persaingan 
yang sangat ketat dalam memperebutkan 
jumlah pelanggan /konsumen yang ada.  Oleh 
karena semakin tingginya persaingan yang 
terjadi, mengharuskan Taman Buah Mekarsari 
(TBM) untuk merumuskan berbagai cara dan 
strategi untuk menciptakan keunggulan 
bersaing, sehingga konsumen tertarik untuk 
melakukan kunjungan ke TBM.  Berikut ini 
tabulasi fluktuasi tingkat kunjungan wisatawan 
ke Taman Buah Mekarsari. 

Adapun  untuk menjawab fenomena 
penurunan tingkat kunjungan tersebut, TBM 
perlu mengadakan analisis bauran pemasaran 
jasa  secara komprehensif dan terpadu agar 
didapatkan informasi yang aktual sebagai 
landasan dalam pengambilan keputusan.  
Faktor-faktor bauran pemasaran jasa menurut 
Japarianto (2013) antara lain: produk 
(product), harga (price), tempat (place), 
promosi (promotion), orang (people), bukti 
fisik (physical evidence) dan proses (prosess). 

Produk adalah salah satu hal penentu pada 
sebuah perusahaan, baik atau tidaknya sebuah 
produk akan sangat berpengaruh pada sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu produk yang di 
tawarkan sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan serta dapat memuaskan konsumen 
demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain 
produk, harga juga adalah salah satu faktor 
penentu, karena jika harga yang di tawarkan 
oleh perusahaan tidak sesuai dengan apa yang 
di inginkan oleh konsumen, maka produk yang 
di tawarkan tidak akan berjalan dengan lancar. 
Lokasi juga mempunyai peran yang penting 
pada tujuan yang di harapkan oleh perusahaan 
guna menyempurnakan suatu tujuan lokasi 
haruslah pas dan strategis agar konsumen 
mudah untuk menjangkau lokasi. 

Tidak hanya itu faktor promosi sangatlah 
menunjang bagi perusahaan. Walau sebagus 
apapun produk yang kita buat, sekecil apapun 
harga yang kita tawarkan dan se-strategis 
apapun tempat kita tanpa peran promosi itu 
semua tidak akan berjalan dengan maksmial. 
Selain itu people (orang/karyawan) berperan 
sebagai pelaku yang memainkan atau sebagai 
penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi 
persepsi konsumen. Oleh karena itu karyawan 
perusahaan sangatlah penting demi 
terwujudnya tujuan perusahaan. physical 
evidence (bukti fisik) yang ditawarkan oleh 
perusahaan dalam bentuk fasilitas, penampilan 
atau komunikasi jasa, lalu process (proses) 
yaitu meliputi tugas-tugas atau mekanisme 
kegiatan dimana suatu produk atau jasa 
disampaikan haruslah berjalan dengan baik 
agar terjadinya proses keputusan pembelian 
konsumen berjalan seperti yang diinginkan. 
 
Tabel 1.  Kunjungan Wisatawan Ke Taman 
Buah Mekarsari 
Sumber : PT Mekar Unggul Sari (Taman Buah 
Mekarsari) 
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memainkan sebagian penyajian jasa dan 
karenanya mempengaruhi pesepsi pembeli.  
Elemen-elemen dari people adalah pegawai 
perusahaan, konsumen, dan konsumen lain 
dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan 
tindakan, cara berpakaian karyawan dan 
penampilan karyawan mempunyai pengaruh 
terhadap keberhasilan penyampaian jasa 
(Service Encounter).  Elemen people ini 
memiliki dua aspek, yaitu: 
1. Service People  

Untuk organisasi jasa, service people 
biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 
mengadakan jasa dan menjual jasa 
tersebut. Melalui pelayanan yang baik, 
cepat, ramah, teliti dan akurat dapat 
menciptakan kepuasan dan kesetiaan 
pelanggan terhadap perusahaan yang 
akhirnya akan meningkatkan nama baik 
perusahaan. 

2. Customer
  
Faktor lain yang mempengaruhi adalah 
hubungan yang ada diantara para 
pelanggan.  

 
Bukti Fisik (physical evidence) 

Bukti fisik merupakan suatu hal yang 
secara nyata turut mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk membeli dan menggunakan 
produk jasa yang ditawarkan.  Perusahaan 
melalui tenaga pemasarnya menggunakan tiga 
cara dalam mengelola bukti fisik yang 
strategis, sebagai berikut: 

1. An attention-creating medium: 
perusahaan jasa melakukan differensiasi 
dengan pesaing dan membuat sarana fisik 
semenarik mungkin untuk menjaring 
pelanggan dan target pasarnya. 

2. As message-creating medium : 
menggunakan symbol atau isyarat untuk 
mengkomunikasikan secara intensif 
kepada audiens mengenai kekhususan 
kualitas dari produk jasa. 

3. An effect-creating medium: baju seragam 
berwarna, bercorak, suara, dan desain 
untuk menciptakan sesuatu yang lain dari 
produk jasa yang ditawarkan. 

 

 
Proses (process)  

Menurut Zeithaml and Bitner dalam Putra 
(2012) Proses adalah semua prosedur aktual, 
mekanisme, dan aliran aktivitas yang 
digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen 
proses ini mempunyai suatu arti suatu upaya 
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 

Seluruh aktivitas kerja adalah proses, 
proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-
tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, 
aktivitas-aktivitas dan rutinitas-rutinitas 
dengan apa produk atau jasa disalurkan ke 
pelanggan. Identifikasi manajemen proses 
sebagai aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi 
perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini 
khususnya dalam bisnis jasa disebabkan oleh 
persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 
 
Keputusan Pembelian  

Menurut Suprapti (2010), memutuskan 
adalah menentukan suatu pilihan dari sejumlah 
alternatif pilihan yang tersedia. Jadi, sebuah 
keputusan adalah suatu hasil dari proses 
memilih atas beberapa pilihan yang ada. 
Pengambilan keputusan ada beberapa jenis di 
antaranya keputusan yang satu bisa 
mempengaruhi keputusan lainnya, meliputi 
pilihan terhadap saluran atau tempat untuk 
membeli 

Machfoedz (2010) mengemukakan bahwa 
pengambilan keputusan adalah suatu proses 
penilaian dan pemilihan dari berbagai 
alternatif sesuai dengan kepentingan-
kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu 
pilihan yang dianggap paling menguntungkan. 
Proses penilaian itu biasanya diawali dengan 
mengindentifikasi masalah utama yang 
mempengaruhi tujuan, menyusun, 
menganalisis, dan memilih berbagai alternatif 
tersebut dan mengambil keputusan yang 
dianggap paling baik. Langkah terakhir dari 
proses itu merupakan sistim evaluasi untuk 
menentukan efektifitas dari keputusan yang 
telah diambil.  Berdasarkan pola hubungan 
antara jenis usaha (masalah) yang paling tinggi 
dan usaha yang paling rendah, maka kita dapat 
membedakan tiga tingkatan pengambilan 

 

 
Produk Jasa (the service product) 

Produk adalah segala sesuatu yang 
ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang 
dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, 
pengalaman, acara-acara, orang, tempat, 
properti, organisasi, dan gagasan.  Jadi produk 
dapat berupa manfaat tangible (berwujud) 
maupun intangible (tidak berwujud) yang 
dapat memuaskan konsumen.  Produk jasa 
merupakan segala sesuatu yang dapat 
ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 
diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 
kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan.  Produk yang ditawarkan 
meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, 
tempat, organisasi dan ide.  Sesuatu yang 
ditawarkan dapat dibagi menjadi lima kategori, 
yaitu (Kotler, dalam Deliyanti, 2010): 
1. Barang berwujud murni: tawaran 

terutama terdiri atas barang berwujud, 
tidak satupun jasa menyertai produk 
tersebut. 

2. Barang berwujud yang disertai dengan 
jasa : tawaran terdiri atas barang berwujud 
yang disertai oleh satu atau beberapa jasa. 

3. Campuran: tawaran terdiri atas barang 
dan jasa dengan bagian yang sama. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa 
yang sangat kecil : tawaran terdiri atas 
jasa utama beserta jasa tambahan atau 
barang pendukung. 

5. Jasa murni : tawaran terutama terdiri atas 
jasa. 

 
Harga (price) 

Definisi harga menurut Monroe dalam 
Radix A. (2010) menyatakan harga merupakan 
pengorbanan ekonomis yang dilakukan 
pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa.  
Sedangkan menurut Tjiptono dalam Japarianto 
(2013) menyatakan: “Harga merupakan satuan 
moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang 
dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 
memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 
suatu barang atau jasa.  Dari pengertian harga 
tersebut dapat diketahui bahwa harga 
merupakan unsur bauran yang bersifat 
fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. 

 
Tempat (place) 

Dalam produk industri manufaktur tempat 
diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan 
untuk produk industri jasa, tempat diartikan 
sebagai tempat pelayanan jasa.  Lokasi 
pelayanan jasa yang digunakan dalam 
mematok jasa kepada pelanggan yang dituju 
merupakan keputusan kunci. Keputusan 
mengenai lokasi pelayanan yang akan 
digunakan melibatkan pertimbangan 
bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan 
dan dimana itu berlangsung.   Kotler dalam 
Radix A. (2010) menyatakan bahwa “Saluran 
distribusi dari seperangkat lembaga yang 
melakukan segala kegiatan (fungsi) yang 
digunakan untuk menyalurkan produk atau 
jasa dan status pemiliknya dari produsen ke 
konsumen”.  Tempat juga penting sebagai 
lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan 
diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan 
manfaat jasa.   
 

Promosi (promotion) 
Promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan informasi dari penjual 
kepada konsumen atau pihak lain dalam 
saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap 
dan perilaku.  Melalui periklanan suatu 
perusahaan mengarahkan komunikasi 
persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat 
melalui media-media masa seperti koran, 
majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail 
(Baker dalam Radix A. 2010). 

Media promosi yang yang dapat digunakan 
pada bisnis antara lain (1) Periklanan, (2) 
Promosi penjualan, (3) Publisitas dan 
hubungan masyarakat, dan (4) Pemasaran 
langsung.  Penentuan media promosi yang 
akan digunakan didasarkan pada jenis dan 
bentuk produk itu sendiri. 

 
Orang (people) 

Menurut Nirwana dalam Japarianto (2013) 
people adalah orang yang memiliki andil 
dalam memberikan atau menunjukan 
pelayanan yang diberikankepada konsumen 
selama melakukan pembelian barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Yazid dalam 
Putra (2012), orang adalah semua pelaku yang 
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memainkan sebagian penyajian jasa dan 
karenanya mempengaruhi pesepsi pembeli.  
Elemen-elemen dari people adalah pegawai 
perusahaan, konsumen, dan konsumen lain 
dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan 
tindakan, cara berpakaian karyawan dan 
penampilan karyawan mempunyai pengaruh 
terhadap keberhasilan penyampaian jasa 
(Service Encounter).  Elemen people ini 
memiliki dua aspek, yaitu: 
1. Service People  

Untuk organisasi jasa, service people 
biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 
mengadakan jasa dan menjual jasa 
tersebut. Melalui pelayanan yang baik, 
cepat, ramah, teliti dan akurat dapat 
menciptakan kepuasan dan kesetiaan 
pelanggan terhadap perusahaan yang 
akhirnya akan meningkatkan nama baik 
perusahaan. 

2. Customer
  
Faktor lain yang mempengaruhi adalah 
hubungan yang ada diantara para 
pelanggan.  

 
Bukti Fisik (physical evidence) 

Bukti fisik merupakan suatu hal yang 
secara nyata turut mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk membeli dan menggunakan 
produk jasa yang ditawarkan.  Perusahaan 
melalui tenaga pemasarnya menggunakan tiga 
cara dalam mengelola bukti fisik yang 
strategis, sebagai berikut: 

1. An attention-creating medium: 
perusahaan jasa melakukan differensiasi 
dengan pesaing dan membuat sarana fisik 
semenarik mungkin untuk menjaring 
pelanggan dan target pasarnya. 

2. As message-creating medium : 
menggunakan symbol atau isyarat untuk 
mengkomunikasikan secara intensif 
kepada audiens mengenai kekhususan 
kualitas dari produk jasa. 

3. An effect-creating medium: baju seragam 
berwarna, bercorak, suara, dan desain 
untuk menciptakan sesuatu yang lain dari 
produk jasa yang ditawarkan. 

 

 
Proses (process)  

Menurut Zeithaml and Bitner dalam Putra 
(2012) Proses adalah semua prosedur aktual, 
mekanisme, dan aliran aktivitas yang 
digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen 
proses ini mempunyai suatu arti suatu upaya 
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen. 

Seluruh aktivitas kerja adalah proses, 
proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-
tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, 
aktivitas-aktivitas dan rutinitas-rutinitas 
dengan apa produk atau jasa disalurkan ke 
pelanggan. Identifikasi manajemen proses 
sebagai aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi 
perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini 
khususnya dalam bisnis jasa disebabkan oleh 
persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 
 
Keputusan Pembelian  

Menurut Suprapti (2010), memutuskan 
adalah menentukan suatu pilihan dari sejumlah 
alternatif pilihan yang tersedia. Jadi, sebuah 
keputusan adalah suatu hasil dari proses 
memilih atas beberapa pilihan yang ada. 
Pengambilan keputusan ada beberapa jenis di 
antaranya keputusan yang satu bisa 
mempengaruhi keputusan lainnya, meliputi 
pilihan terhadap saluran atau tempat untuk 
membeli 

Machfoedz (2010) mengemukakan bahwa 
pengambilan keputusan adalah suatu proses 
penilaian dan pemilihan dari berbagai 
alternatif sesuai dengan kepentingan-
kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu 
pilihan yang dianggap paling menguntungkan. 
Proses penilaian itu biasanya diawali dengan 
mengindentifikasi masalah utama yang 
mempengaruhi tujuan, menyusun, 
menganalisis, dan memilih berbagai alternatif 
tersebut dan mengambil keputusan yang 
dianggap paling baik. Langkah terakhir dari 
proses itu merupakan sistim evaluasi untuk 
menentukan efektifitas dari keputusan yang 
telah diambil.  Berdasarkan pola hubungan 
antara jenis usaha (masalah) yang paling tinggi 
dan usaha yang paling rendah, maka kita dapat 
membedakan tiga tingkatan pengambilan 

 

 
Produk Jasa (the service product) 

Produk adalah segala sesuatu yang 
ditawarkan ke pasar untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang 
dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, 
pengalaman, acara-acara, orang, tempat, 
properti, organisasi, dan gagasan.  Jadi produk 
dapat berupa manfaat tangible (berwujud) 
maupun intangible (tidak berwujud) yang 
dapat memuaskan konsumen.  Produk jasa 
merupakan segala sesuatu yang dapat 
ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 
diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 
kebutuhan atau keinginan pasar yang 
bersangkutan.  Produk yang ditawarkan 
meliputi barang fisik, jasa, orang atau pribadi, 
tempat, organisasi dan ide.  Sesuatu yang 
ditawarkan dapat dibagi menjadi lima kategori, 
yaitu (Kotler, dalam Deliyanti, 2010): 
1. Barang berwujud murni: tawaran 

terutama terdiri atas barang berwujud, 
tidak satupun jasa menyertai produk 
tersebut. 

2. Barang berwujud yang disertai dengan 
jasa : tawaran terdiri atas barang berwujud 
yang disertai oleh satu atau beberapa jasa. 

3. Campuran: tawaran terdiri atas barang 
dan jasa dengan bagian yang sama. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa 
yang sangat kecil : tawaran terdiri atas 
jasa utama beserta jasa tambahan atau 
barang pendukung. 

5. Jasa murni : tawaran terutama terdiri atas 
jasa. 

 
Harga (price) 

Definisi harga menurut Monroe dalam 
Radix A. (2010) menyatakan harga merupakan 
pengorbanan ekonomis yang dilakukan 
pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa.  
Sedangkan menurut Tjiptono dalam Japarianto 
(2013) menyatakan: “Harga merupakan satuan 
moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang 
dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 
memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 
suatu barang atau jasa.  Dari pengertian harga 
tersebut dapat diketahui bahwa harga 
merupakan unsur bauran yang bersifat 
fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. 

 
Tempat (place) 

Dalam produk industri manufaktur tempat 
diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan 
untuk produk industri jasa, tempat diartikan 
sebagai tempat pelayanan jasa.  Lokasi 
pelayanan jasa yang digunakan dalam 
mematok jasa kepada pelanggan yang dituju 
merupakan keputusan kunci. Keputusan 
mengenai lokasi pelayanan yang akan 
digunakan melibatkan pertimbangan 
bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan 
dan dimana itu berlangsung.   Kotler dalam 
Radix A. (2010) menyatakan bahwa “Saluran 
distribusi dari seperangkat lembaga yang 
melakukan segala kegiatan (fungsi) yang 
digunakan untuk menyalurkan produk atau 
jasa dan status pemiliknya dari produsen ke 
konsumen”.  Tempat juga penting sebagai 
lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan 
diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan 
manfaat jasa.   
 

Promosi (promotion) 
Promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan informasi dari penjual 
kepada konsumen atau pihak lain dalam 
saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap 
dan perilaku.  Melalui periklanan suatu 
perusahaan mengarahkan komunikasi 
persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat 
melalui media-media masa seperti koran, 
majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail 
(Baker dalam Radix A. 2010). 

Media promosi yang yang dapat digunakan 
pada bisnis antara lain (1) Periklanan, (2) 
Promosi penjualan, (3) Publisitas dan 
hubungan masyarakat, dan (4) Pemasaran 
langsung.  Penentuan media promosi yang 
akan digunakan didasarkan pada jenis dan 
bentuk produk itu sendiri. 

 
Orang (people) 

Menurut Nirwana dalam Japarianto (2013) 
people adalah orang yang memiliki andil 
dalam memberikan atau menunjukan 
pelayanan yang diberikankepada konsumen 
selama melakukan pembelian barang atau jasa. 

Sedangkan menurut Yazid dalam 
Putra (2012), orang adalah semua pelaku yang 
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pilihan yang 
memudahkan. 

Tempat 
(X3) 
  
  

X3.1 Lokasi yang 
strategis dan 
mudah dijangkau 
dari angkutan 
umum. 

X3.2 Tempat wisata 
yang sejuk dan asri 
dengan rindangnya 
pepohonan. 

X3.3 Areal cukup luas 
sehingga dapat 
digunakan untuk 
acara kelompok. 

X3.4 Desain tempat 
wisata yang 
tematik dan 
edukatif. 

Promosi 
(X4) 
 
 

X4.1 Saya mengetahui 
TBM dari 
informasi yang 
saya terima. 

X4.2 Saya mengetahui 
TBM dari media 
cetak (spanduk, 
brosur). 

X4.3 Saya mengetahui 
TBM dari media 
elektronik (iklan 
TV, web, medsos)  

X4.4 Iklan yang 
dipromosikan 
banyak dipasang 
pada tempat 
strategis. 

X4.5 Materi iklan yang 
ditampilkan sangat 
menarik dan 
variatif. 

Orang 
(X5) 
 
 
 

X5.1 Karyawan TBM 
ramah dalam 
melayani 
pengunjung. 

X5.2 Karyawan TBM 
cepat dan tanggap 
dalam memberikan 
pelayanan. 

X5.3 Karyawan TBM 
selalu berbicara 
dengan sopan 

kepada 
pengunjung. 

X5.4 Seragam yang 
dikenakan 
karyawan TBM 
rapi dan bersih. 

X5.5 Pengetahuan 
karayawan tentang 
produk TBM baik. 

Bukti 
fisik (X6) 
  
  
  

X6.1 Fasilitas 
penginapan yang 
tematik (rumah 
pohon, the cabin, 
camping). 

X6.2 Tempat parkir 
yang disediakan 
cukup luas dan 
aman. 

X6.3 Lokasi wisata yang 
ditampilkan TBM 
tertata dengan rapi 
dan bersih. 

X6.4 Dilengkapi 
fasilitas umum 
(mushola, Toilet, 
ATM) yang cukup. 

X6.5 Disiapkan 
kendaraan khusus 
untuk keliling 
kebun. 

Proses 
(X7) 
  
  

X7.1 Pelaksanaan paket 
wisata terinformasi 
jelas dan tepat 
waktu. 

X7.2 Standar pelayanan 
terhadap 
pengunjug TBM 
telah diterapkan 
dgn baik 

X7.3 Alur keluar dan 
masuk pengunjung 
diatur dan 
ditempatkan dgn 
baik. 

X7.4 Proses penanganan 
keluhan cukup 
cepat dan 
terselesaikan dgn 
baik 

Keputusa
n 

Y1 Saya mencari 
informasi sebelum 

 

keputusan konsumen seperti yang sebagai 
berikut : 
1. Extensive problem solving.  

Pada tingkat ini konsumen sangat 
membutuhkan banyak informasi untuk 
lebih meyakinkan keputusan yang akan 
diambilnya. Konsumen dalam hal ini 
telah memiliki kriteria-kriteria khusus 
terhadap barang yang akan dipilihnya. 
Pengambilan keputusan extensive juga 
melibatkan keputusan multi pilihan dan 
upaya kognitif serta perilaku yang cukup 
besar. Akhirnya, pengambilan keputusan 
ini cenderung membutuhkan waktu yang 
cukup lama. 

2. Limited problem solving.  
Pada tingkat ini konsumen tidak begitu 
banyak memerlukan informasi, akan 
tetapi konsumen tetap perlu mencari-cari 
informasi untuk lebih memberikan 
keyakinannya. Biasanya konsumen yang 
berada pada tingkat ini selalu 
membanding-bandingkan merek atau 
barang dengan menggali terus informasi-
informasi. Di sini lebih sedikit alternatif 
yang dipertimbangkan dan demikian pula 
dengan proses integrasi yang dibutuhkan. 
lihan yang melibatkan pengambilan 
keputusan terbatas biasanya cukup cepat, 
dengan tingkat upaya kognitif dan 
perilaku yang sedang. 

3. Routinized response behavior.  
Karena konsumen telah memiliki banyak 
pengalaman membeli, maka informasi 
biasanya tidak diperlukan lagi. Informasi 
yang dicari hanyalah untuk 
membandingkan saja, walaupun 
keputusan itu sudah terpikirkan oleh 
mereka. Dibandingkan dengan tingkat 
yang lain, perilaku pilihan rutin 
membutuhkan sangat sedikit kapasitas 
kognitif atau kontrol sadar. Pada 
dasarnya, rencana keputusan yang telah 
dipelajari konsumen diaktifkan kembali 
dari ingatan dan dilakukan secara 
otomatis untuk menghasilkan perilaku 
konsumen. 

 
Gambar 2.  Kerangka Konseptual 

Tabel 2. Penjelasan Detail Kerangka 
Konseptual 

Variabel Indikato
r Atribut 

Produk 
(X1) 
  
  
  

X1.1 TBM mempunyai 
banyak koleksi 
tanaman buah. 

X1.2 TBM mempunyai 
produk bibit 
tanaman bermutu. 

X1.3 TBM memiliki 
pilihan wahana 
yang variatif. 

X1.4 TBM dikenal oleh 
masyarakat luas. 

X1.5 TBM merupakan 
tempat wisata yang 
menarik untuk 
dikunjungi. 

Harga 
(X2) 
  
  

X2.1 Harga tiket masuk 
TBM terjangkau 
untuk semua 
kalangan. 

X2.2 Harga tiket sesuai 
dengan fasilitas 
yang diberikan 
TBM. 

X2.3 Pilihan tiket 
wahana sesuai 
dengan kebutuhan 
pengunjung. 

X2.4 Pembayaran tiket 
terdapat beberapa 
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2. Kuesioner  

Kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk 
mendapatkan data primer, yaitu dengan cara 
membuat suatu daftar pernyataan yang secara 
sistematik dengan tujuan mendapatkan data 
yang diinginkan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Taman Buah Mekarsari terletak pada 06035’ LS 

dan 106052’ BT. Berbatasan dengan Desa Cileungsi 
Kidul, Desa Mampir, Desa Dayeuh dan Desa 
Mekar Sari yang masuk dalam wilayah 
administratif  Kecamatan Cileungsi, Kabupaten 
Bogor, Provinsi Jawa Barat.  

Taman Buah Mekarsari diharapkan mampu 
menjadi pusat pelestarian plasma nutfah 
hortikultura atau buah-buahan Indonesia (tropis) 
sekaligus dapat di manfaatkan untuk kegiatan 
penelitian, pendidikan, budidaya dan wisata. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut PT. MUS bergerak 
dibidang koleksi tanaman buah, produksi buah, 
produksi bibit, buah bermutu, pengembangan 
tanaman hias komersial, jasa informasi 
Hortikultura, studi kelayakan usaha, jasa konsultan, 
pendidikan dan penyuluhan Hortikultura serta 
bidang penelitian terapan. 
 
Karakteristik Responden 

Jumlah responden adalah 100 orang yang di 
ambil dari lokasi Taman Buah Mekarsari. Semua 
responden yang di ambil adalah responden yang 
sedang melakukan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari.   

Berdasarkan karakteristik sampel tersebut, 
diketahui bahwa sebagian besar responden TBM 
adalah 31 orang (31%) berasal dari Bekasi dimana 
sebagian besar adalah wanita sebanyak 64 orang 
(64%) dengan rentang usia 21-26 tahun sebanyak 
35 orang (35%).  Selain itu, responden berlatar 
belakang karyawan swasta sebanayak 36 orang 
(36%).  Dari total reseponden dengan pendidikan 
terakhir SMU sebanyak 75 orang (75%) dengan 
status belum menikah sebanyak 53 orang (53%). 
Sedangkan pendapatan responden adalah < Rp 
1.000.000,- sebanayak 25 orang (25%).   
 

Analisis Data 

Pengolahan dan Analisis Data dengan 
Pendekatan PLS  

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan 
pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS 
adalah model persamaan Structural Equation 
Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau 
varian. Menurut Ghozali dalam Santoso (2013) 
tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan 
prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel 
laten adalah linear agregat dari  indikator-
indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan 
komponen skor variabel laten didapat berdasarkan 
bagaimana inner model (model struktural yang 
menghubungkan antar variabel laten) dan outer 
model (model pengukuran yaitu hubungan antara 
indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. 
Hasilnya adalah residual variance dari variabel 
dependen. 

Langkah awal dalam permodelan PLS adalah 
spesifikasi model pada penelitian yang akan 
dilakukan.  Spesifikasi terdapat dua macam yakni 
merancang inner model dan outer model.  Inner 
model adalah model structural yang 
menghubungkan antara variabel laten pada 
subtantive theory, yakni variabel X (eksogen) 
terhadap variabel Y (endogen).  Variabel eksogen 
(X) dalam penelitian ini terdiri dari : produk, harga, 
tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses. 
Variabel endogen (Y) dalam penelitian ini adalah 
keputusan kunjungan.  
1. Model awal  

Model awal digunakan untuk menguji 
unidimensionalitas dari masing-masing 
konstruk dengan melihat convergent validitiy 
dari indikator konstruk. Diagram jalur hasil 
pengolahan data dengan bantuan software 
Smart-PLS ver. 2.0 dapat dilihat pada gambar 3. 
Berikut : 

 

 

kunjunga
n (Y) 
  
  
  
  

berkunjung ke 
TBM. 

Y2 Setelah 
mengetahui TBM 
saya tertarik dan 
berkunjung ke 
TBM. 

Y3 Kunjungan ke 
TBM menambah 
pengetahuan 
tentang dunia 
tumbuhan. 

Y4 Setelah 
berkunjung ke 
TBM akan 
merekomendasika
n ke orang lain. 

Y5 Saya berencana 
untuk 
mengunjungi 
kembali TBM pada 
waktu yg akan 
datang. 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 
H.1  Produk (product) (X1) memiliki 

pengaruh terhadap Keputusan 
Kunjungan (Y).  

H.2  Harga (price) (X2) memiliki pengaruh 
terhadap Keputusan Kunjungan (Y). 

H.3  Tempat (place) (X3) memiliki pengaruh 
terhadap Keputusan Kunjungan (Y). 

H.4  Promosi (promotion) (X4) memiliki 
pengaruh terhadap Keputusan 
Kunjungan (Y). 

H.5 
 
Orang (people) (X5) memiliki pengaruh 
terhadap Keputusan Kunjungan (Y). 
H.6  Bukti fisik (physical evidence) (X6) 

memiliki pengaruh terhadap Keputusan 
Kunjungan (Y). 

H.7  Proses (process) (X7) memiliki 
pengaruh terhadap Keputusan 
Kunjungan (Y). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah metode kuantitas kausal, karena penelitian 
ini ditujukan untuk menyimpulkan hubungan 
korealsional antar variabel yang diteliti.  Metode ini 
dapat melihat apakah antara dua variabel atau lebih 
memiliki pengaruh atau tidak, berapa besarnya 
pengaruh, serta sejauh mana arah dari pengaruh 
tersebut. 
 
Data Yang Diperlukan 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari lapangan melalui penyebaran 
kuesioner kepada para responden. Jawaban 
dari responden dihimpun dan direkapitulasi 
untuk diolah. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan yang relevan 
dengan bidang pemasaran, majalah, dari 
internet atau website yang menunjang 
penelitian ini. 

 
 

Teknik Pengumpulan Data 
1. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 
populasi tersebut. Pengambilan sampel 
menggunakan non probability sampling, dimana 
setiap unsur yang ada dalam populasi tidak 
memiliki kesempatan atau peluang yang sama 
untuk dipilih sebagai sampel.  Jumlah sampel 
dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus 
yang dikembangkan oleh Slovin dalam Sari 
(2012) : 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2 

 
Dimana : 
n    =   Jumlah Sampel. 
N   =   Ukuran populasi pada waktu tertentu. 
E    =    Batas ketelitian. 

 

𝑛𝑛 = 215.311
1 + 215.311(0,1)2 

𝑛𝑛 = 99,99 (dibulatkan menjadi 100 org) 
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populasi tersebut. Pengambilan sampel 
menggunakan non probability sampling, dimana 
setiap unsur yang ada dalam populasi tidak 
memiliki kesempatan atau peluang yang sama 
untuk dipilih sebagai sampel.  Jumlah sampel 
dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus 
yang dikembangkan oleh Slovin dalam Sari 
(2012) : 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2 

 
Dimana : 
n    =   Jumlah Sampel. 
N   =   Ukuran populasi pada waktu tertentu. 
E    =    Batas ketelitian. 

 

𝑛𝑛 = 215.311
1 + 215.311(0,1)2 

𝑛𝑛 = 99,99 (dibulatkan menjadi 100 org) 
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Promosi 
(X4) 

X4.1 0,749 Valid 

  X4.2 0,338 Tidak Valid 
  X4.3 0,345 Tidak Valid 
  X4.4 0,651 Valid 
  X4.5 0,134 Tidak Valid 
Orang 
(X5) 

X5.1 0,802 Valid 

  X5.2 0,352 Tidak Valid 
  X5.3 0,657 Valid 
  X5.4 0,495 Tidak Valid 
  X5.5 0,612 Valid 
Bukti fisik 
(X6) 

X6.1 0,508 Valid 

  X6.2 0,461 Tidak Valid 
  X6.3 0,342 Tidak Valid 
  X6.4 0,302 Tidak Valid 
  X6.5 0,827 Valid 
Proses 
(X7) 

X7.1 0,361 Tidak Valid 

  X7.2 0,355 Tidak Valid 

  X7.3 0,748 Valid 
  X7.4 0,832 Valid 
Keputusan 
kunjungan 
(Y) 

Y1 0,696 Valid 

  Y2 0,419 Tidak Valid 
  Y3 0,3 Tidak Valid 
  Y4 0,409 Tidak Valid 
  Y5 0,742 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
2. Discriminant Validity  

Discriminant validity dilakukan untuk 
memastikan bahwa setiap konsep dari masing-
masing variabel laten berbeda dengan variabel 
lainnya. Model mempunyai discriminant validity 
yang baik jika setiap nilai loading dari setiap 
indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai 
loading yang paling besar dengan nilai loading lain 
terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Discriminan Validity 

 Produk Harga Tempat Promosi Orang Fisik Proses Keputusan 
X1.1 0,816203 -0,18702 0,287959 -0,00969 0,661419 0,495205 0,251348 0,593938 
X1.2 0,603453 0,036006 0,035925 0,216019 0,232267 0,208373 0,162637 0,248504 
X1.5 0,787166 0,036558 0,118041 0,203172 0,57371 0,582275 0,536499 0,647837 
X2.2 -0,05152 0,971968 -0,21471 0,444562 -0,0257 0,021194 0,167142 0,144129 
X2.3 -0,08502 0,950901 -0,36609 0,461423 -0,03967 -0,05914 0,190045 0,109489 
X3.1 0,075618 -0,18381 0,643473 -0,23496 0,175523 0,232362 -0,04854 0,093444 
X3.2 0,208488 -0,32164 0,904709 -0,21009 0,275025 0,220164 -0,06005 0,226186 
X3.3 0,196248 -0,08947 0,683716 -0,1161 0,217086 -0,01495 0,124634 0,118088 
X4.1 0,112627 0,304244 -0,12346 0,877748 -0,04967 -0,09049 0,349961 0,228558 
X4.2 0,161154 0,517646 -0,30103 0,853986 -0,11569 -0,09174 0,221777 0,21047 
X5.1 0,648428 0,0737 0,227366 0,005958 0,875304 0,379045 0,293751 0,56976 
X5.3 0,440408 -0,03177 0,138349 0,060843 0,642354 0,133593 0,192016 0,321427 
X5.5 0,4233 -0,19629 0,307943 -0,3427 0,609255 0,533888 0,275623 0,31223 
X6.1 0,306674 -0,21124 0,201572 -0,19167 0,212192 0,611002 -0,00378 0,299744 
X6.5 0,595549 0,117485 0,124097 -0,00923 0,45996 0,862488 0,400104 0,468883 
X7.3 0,227103 0,062221 0,032637 0,188431 0,224295 0,220268 0,726719 0,254389 
X7.4 0,49782 0,207973 -0,02858 0,34712 0,34712 0,304269 0,942898 0,524649 
Y1 0,637703 0,118474 0,174301 0,461624 0,461624 0,426179 0,285471 0,827795 
Y5 0,572008 0,104228 0,180315 0,511907 0,511907 0,44842 0,543405 0,831669 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
 

3. Composite reliability  
Merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang 

mana menunjukan akurasi, konsistensi dari 
ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan 

pengukuran (Jogiyanto dan Abdillah dalam Ikasari, 
2013).  Composite reliability yang baik apabila 
memiliki nilai lebih dari 0,7.  Hasil dari composite 
reliability dapat dilihat pada Tabel 5. berikiut ini: 

 

 

 
 
Gambar 3. Konstruksi Diagram Jalur Hasil 
Pemodelan PLS 
 

Hasil pengolahan dengan menggunakan 
SmartPLS pada Gambar 3. diatas menunjukan nilai 
outer model atau korelasi antara konstruk dengan 
beberapa variabel pada awalnya belum memenuhi 
convergen validity karena ada indikator 
yangmemiliki nilai loading factor di bawah 0,5. 
Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan 
diatas maka indikator-indikator yang nilai 
loadingnya kurang dari 0,50 dilakukan eleminasi 
dari analisis. 
 

2. Model Modifikasi  
Modifikasi model dilakukan dengan 

mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki 
nilai loading factor di bawah 0,50.  Berdasarkan 
seluruh hasil pengujian validitas pada Gambar 4. 
diketahui bahwa terdapat delapan belas variabel 
indikator reflektif yang tidak valid dan diputuskan 
untuk dikeluarkan dari model Keputusan 
Kunjungan ke Taman Buah Mekarsari.   

 
Gambar 4.Konstruksi Diagram Jalur 
Hasil Pemodelan PLS Modifikasi 

 
Analisa permodelan PLS terhadap keputusan 

kunjungan Berdasarkan hasil pengolahan 
SmartPLS pada model modifikasi diketahui bahwa 
bahwa nilai loading (λ) dari indikator semua sub 
indikator > 0,5, artinya semua indikator valid dalam 
mengukur sub indikatornya masing-masing.  
 
 
Evaluasi Goodness of fit Outer Model 
1. Convergent validity di dalam PLS dengan 

indikator reflektif dilihat berdasarkan nilai 
loading factor. Hasil output convergent validity 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Convergent Validity 
Variabel Indikator Loading 

Factor Keterangan 

Produk 
(X1) 

X1.1 0,749 Valid 

  X1.2 0,638 Valid 
  X1.3 0,364 Tidak Valid 
  X1.4 0,451 Tidak Valid 
  X1.5 0,702 Valid 
Harga 
(X2) 

X2.1 0,302 Tidak Valid 

  X2.2 0,662 Valid 
  X2.3 0,602 Valid 
  X2.4 0,785 Valid 
Tempat 
(X3) 

X3.1 0,709 Valid 

  X3.2 0,826 Valid 
  X3.3 0,719 Valid 
  X3.4 0,741 Valid 
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Promosi 
(X4) 

X4.1 0,749 Valid 

  X4.2 0,338 Tidak Valid 
  X4.3 0,345 Tidak Valid 
  X4.4 0,651 Valid 
  X4.5 0,134 Tidak Valid 
Orang 
(X5) 

X5.1 0,802 Valid 

  X5.2 0,352 Tidak Valid 
  X5.3 0,657 Valid 
  X5.4 0,495 Tidak Valid 
  X5.5 0,612 Valid 
Bukti fisik 
(X6) 

X6.1 0,508 Valid 

  X6.2 0,461 Tidak Valid 
  X6.3 0,342 Tidak Valid 
  X6.4 0,302 Tidak Valid 
  X6.5 0,827 Valid 
Proses 
(X7) 

X7.1 0,361 Tidak Valid 

  X7.2 0,355 Tidak Valid 

  X7.3 0,748 Valid 
  X7.4 0,832 Valid 
Keputusan 
kunjungan 
(Y) 

Y1 0,696 Valid 

  Y2 0,419 Tidak Valid 
  Y3 0,3 Tidak Valid 
  Y4 0,409 Tidak Valid 
  Y5 0,742 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
2. Discriminant Validity  

Discriminant validity dilakukan untuk 
memastikan bahwa setiap konsep dari masing-
masing variabel laten berbeda dengan variabel 
lainnya. Model mempunyai discriminant validity 
yang baik jika setiap nilai loading dari setiap 
indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai 
loading yang paling besar dengan nilai loading lain 
terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian 
dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian Discriminan Validity 

 Produk Harga Tempat Promosi Orang Fisik Proses Keputusan 
X1.1 0,816203 -0,18702 0,287959 -0,00969 0,661419 0,495205 0,251348 0,593938 
X1.2 0,603453 0,036006 0,035925 0,216019 0,232267 0,208373 0,162637 0,248504 
X1.5 0,787166 0,036558 0,118041 0,203172 0,57371 0,582275 0,536499 0,647837 
X2.2 -0,05152 0,971968 -0,21471 0,444562 -0,0257 0,021194 0,167142 0,144129 
X2.3 -0,08502 0,950901 -0,36609 0,461423 -0,03967 -0,05914 0,190045 0,109489 
X3.1 0,075618 -0,18381 0,643473 -0,23496 0,175523 0,232362 -0,04854 0,093444 
X3.2 0,208488 -0,32164 0,904709 -0,21009 0,275025 0,220164 -0,06005 0,226186 
X3.3 0,196248 -0,08947 0,683716 -0,1161 0,217086 -0,01495 0,124634 0,118088 
X4.1 0,112627 0,304244 -0,12346 0,877748 -0,04967 -0,09049 0,349961 0,228558 
X4.2 0,161154 0,517646 -0,30103 0,853986 -0,11569 -0,09174 0,221777 0,21047 
X5.1 0,648428 0,0737 0,227366 0,005958 0,875304 0,379045 0,293751 0,56976 
X5.3 0,440408 -0,03177 0,138349 0,060843 0,642354 0,133593 0,192016 0,321427 
X5.5 0,4233 -0,19629 0,307943 -0,3427 0,609255 0,533888 0,275623 0,31223 
X6.1 0,306674 -0,21124 0,201572 -0,19167 0,212192 0,611002 -0,00378 0,299744 
X6.5 0,595549 0,117485 0,124097 -0,00923 0,45996 0,862488 0,400104 0,468883 
X7.3 0,227103 0,062221 0,032637 0,188431 0,224295 0,220268 0,726719 0,254389 
X7.4 0,49782 0,207973 -0,02858 0,34712 0,34712 0,304269 0,942898 0,524649 
Y1 0,637703 0,118474 0,174301 0,461624 0,461624 0,426179 0,285471 0,827795 
Y5 0,572008 0,104228 0,180315 0,511907 0,511907 0,44842 0,543405 0,831669 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
 

3. Composite reliability  
Merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang 

mana menunjukan akurasi, konsistensi dari 
ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan 

pengukuran (Jogiyanto dan Abdillah dalam Ikasari, 
2013).  Composite reliability yang baik apabila 
memiliki nilai lebih dari 0,7.  Hasil dari composite 
reliability dapat dilihat pada Tabel 5. berikiut ini: 

 

 

 
 
Gambar 3. Konstruksi Diagram Jalur Hasil 
Pemodelan PLS 
 

Hasil pengolahan dengan menggunakan 
SmartPLS pada Gambar 3. diatas menunjukan nilai 
outer model atau korelasi antara konstruk dengan 
beberapa variabel pada awalnya belum memenuhi 
convergen validity karena ada indikator 
yangmemiliki nilai loading factor di bawah 0,5. 
Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan 
diatas maka indikator-indikator yang nilai 
loadingnya kurang dari 0,50 dilakukan eleminasi 
dari analisis. 
 

2. Model Modifikasi  
Modifikasi model dilakukan dengan 

mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki 
nilai loading factor di bawah 0,50.  Berdasarkan 
seluruh hasil pengujian validitas pada Gambar 4. 
diketahui bahwa terdapat delapan belas variabel 
indikator reflektif yang tidak valid dan diputuskan 
untuk dikeluarkan dari model Keputusan 
Kunjungan ke Taman Buah Mekarsari.   

 
Gambar 4.Konstruksi Diagram Jalur 
Hasil Pemodelan PLS Modifikasi 

 
Analisa permodelan PLS terhadap keputusan 

kunjungan Berdasarkan hasil pengolahan 
SmartPLS pada model modifikasi diketahui bahwa 
bahwa nilai loading (λ) dari indikator semua sub 
indikator > 0,5, artinya semua indikator valid dalam 
mengukur sub indikatornya masing-masing.  
 
 
Evaluasi Goodness of fit Outer Model 
1. Convergent validity di dalam PLS dengan 

indikator reflektif dilihat berdasarkan nilai 
loading factor. Hasil output convergent validity 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Convergent Validity 
Variabel Indikator Loading 

Factor Keterangan 

Produk 
(X1) 

X1.1 0,749 Valid 

  X1.2 0,638 Valid 
  X1.3 0,364 Tidak Valid 
  X1.4 0,451 Tidak Valid 
  X1.5 0,702 Valid 
Harga 
(X2) 

X2.1 0,302 Tidak Valid 

  X2.2 0,662 Valid 
  X2.3 0,602 Valid 
  X2.4 0,785 Valid 
Tempat 
(X3) 

X3.1 0,709 Valid 

  X3.2 0,826 Valid 
  X3.3 0,719 Valid 
  X3.4 0,741 Valid 
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dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. 

2. Pengujian Hipotesis 2  
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Harga dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,743  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Harga 
dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3  
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Tempat dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,795  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel 
Tempat dengan variabel keputusan kunjungan.  
Dalam hal ini berarti Hipotesis 3 diterima. 

4. Pengujian Hipotesis 4  
Hasil pengujian hipotesis keempat 
menunjukkan bahwa hubungan variabel 
Promosi dengan variabel Keputusan kunjungan 
menunjukkan nilai Thitung 2,035 > Ttabel 1,660.   
Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara 
variabel Promosi dengan variabel keputusan 
kunjungan.  Dalam hal ini berarti Hipotesis 4 
diterima. 

5. Pengujian Hipotesis 5  
Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Orang dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,577 < Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
Orang dengan variabel keputusan kunjungan.  
Dalam hal ini berarti Hipotesis 5 ditolak. 

6. Pengujian Hipotesis 6  
Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Bukti Fisik dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,191  <  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
Bukti Fisik dengan variabel keputusan 
kunjungan.  Dalam hal ini berarti Hipotesis 6 
ditolak. 

7. Pengujian Hipotesis 7  
Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Proses dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,961  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Proses 

dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 7 diterima. 

 
Pembahasan  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan 
diatas maka didapatkan pembahasan sebagai 
berikut :  
1.  Pengaruh Produk terhadap Keputusan 
Kunjungan  

Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 3,684  >  Ttabel 1,660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,437. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa produk dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan.  

2.  Pengaruh Harga terhadap Keputusan 
Kunjungan  
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.743  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.112. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa harga dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

3. Pengaruh Tempat terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.795  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.113. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa tempat dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

4. Pengaruh Promosi terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 2.035  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.142. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa promosi dapat 
berpengaruh langsung dalam pengambilan 
keputusan kunjungan. 

5. Pengaruh Orang terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.577  <  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.144. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa orang tidak berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

6. Pengaruh Bukti Fisik terhadap Keputusan 
Kunjungan 

 

 
Tabel 5.  Hasil Pengujian Composite Reliability 
Variabel Composite 

Reliability 
Produk (X1) 0,782957 
Harga (X2) 0,960747 
Tempat (X3) 0,793042 
Promosi (X4) 0,857033 
Orang (X5) 0,757268 
Bukti fisik (X6) 0,710936 
Proses (X7) 0,827078 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 
Goodness of fit inner model dievaluasi 

menggunakan R-square variabel laten dependen 
dan menggunakan Q-square predictive relevance 
untuk menunjukan bahwa konstruk yang digunakan 
merupakan konstruk yang memiliki relevansi 
prediksi yang baik dan layak untuk digunakan 
dalam penelitian.  Nilai Q-square harus > 0 dimana 
menunjukan model memiliki predictive relevance 
yang baik (Gozali dalam Ikasari, 2013).  Nilai R-
square dari hasil analisis dengan menggunakan 
software  Smart-PLS ver. 2.0 diperoleh sebesar 
0,617.  Hal ini berarti kebaikan pembentukan model 
dari penelitian keputusan kunjungan reguler ke 
Taman Buah Mekarsari dapat dijelaskan dengan 
baik oleh variabel produk, harga, tempat, promosi, 
orang, bukti fisik  dan proses dengan nilai sebesar 
61.7% sedangkan 38,3% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar yang diteliti. Selanjutnya perolehan R-
square dimasukan ke dalam persamaan Q-square 
berikut :  

 
Q2 = 1-(1-(R-square)2) 

Q2 = 1-(1-(0,617)2) = 0.381 

Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai Q-square 
dapat dilihat bahwa nilai Q-square sebesar 0.381.  
Hal ini menunjukan bahwa variabel produk, harga, 
tempat, promosi, orang, bukti fisik  dan proses 
memiliki tingkat prediksi yang baik terhadap 
keputusan kunjungan.   

 
Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
membandingkan Thitung dengan Ttabel.  

Perbandingan Thitung dengan Ttabel digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar 
variabel. Nilai Thitung diperoleh dari hasil 
bootstraping dengan software Smart-PLS. 
Pengujian dengan bootstrap juga bertujuan untuk 
meminimalkan masalah ketidak normalan data 
penelitian (Ghozali, dalam Ikasari, 2013).  Nilai 
Ttabel  untuk penelitian ini adalah 1.660 (sig 0.05 
dan df=99).  Hasil pengujian koefisien Jalur dapat 
dilihat pada Tabel 6. berikut ini: 

 
 
Tabel 6.  Koefisien Jalur (Mean, STDEV, T-
Values) 

 Ori
gina
l 
Sam
ple 
(O) 

Sam
ple 
Mea
n (M) 

Stan
dard 
Devi
ation 
(STD
EV) 

Stan
dard 
Erro
r 
(STE
RR) 

T 
Statisti
cs 
(|O/ST
ERR|) 

Produk -> 
Keputusan 

0,43
744
8 

0,418
477 

0,118
733 

0,118
733 

3,6843
04 

Harga -> 
Keputusan 

0,11
207
2 

0,108
721 

0,064
289 

0,064
289 

1,7432
55 

Tempat -> 
Keputusan 

0,11
345
8 

0,120
578 

0,063
174 

0,063
174 

1,7959
73 

Promosi -> 
Keputusan 

0,14
255
2 

0,144
534 

0,070
017 

0,070
017 

2,0359
68 

Orang -> 
Keputusan 

0,14
485
1 

0,148
313 

0,091
8 

0,091
8 

1,5779
06 

Fisik -> 
Keputusan 

0,13
275
3 

0,145
054 

0,111
373 

0,111
373 

1,1919
65 

Proses -> 
Keputusan 

0,13
489
1 

0,142
691 

0,068
774 

0,068
774 

1,9613
72 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

1. Pengujian Hipotesis 1  
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Produk dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 3,684  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Produk 
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dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. 

2. Pengujian Hipotesis 2  
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Harga dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,743  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Harga 
dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3  
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Tempat dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,795  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel 
Tempat dengan variabel keputusan kunjungan.  
Dalam hal ini berarti Hipotesis 3 diterima. 

4. Pengujian Hipotesis 4  
Hasil pengujian hipotesis keempat 
menunjukkan bahwa hubungan variabel 
Promosi dengan variabel Keputusan kunjungan 
menunjukkan nilai Thitung 2,035 > Ttabel 1,660.   
Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh antara 
variabel Promosi dengan variabel keputusan 
kunjungan.  Dalam hal ini berarti Hipotesis 4 
diterima. 

5. Pengujian Hipotesis 5  
Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Orang dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,577 < Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
Orang dengan variabel keputusan kunjungan.  
Dalam hal ini berarti Hipotesis 5 ditolak. 

6. Pengujian Hipotesis 6  
Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Bukti Fisik dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,191  <  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 
Bukti Fisik dengan variabel keputusan 
kunjungan.  Dalam hal ini berarti Hipotesis 6 
ditolak. 

7. Pengujian Hipotesis 7  
Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Proses dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 1,961  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Proses 

dengan variabel keputusan kunjungan.  Dalam 
hal ini berarti Hipotesis 7 diterima. 

 
Pembahasan  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan 
diatas maka didapatkan pembahasan sebagai 
berikut :  
1.  Pengaruh Produk terhadap Keputusan 
Kunjungan  

Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 3,684  >  Ttabel 1,660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0,437. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa produk dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan.  

2.  Pengaruh Harga terhadap Keputusan 
Kunjungan  
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.743  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.112. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa harga dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

3. Pengaruh Tempat terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.795  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.113. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa tempat dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

4. Pengaruh Promosi terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 2.035  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.142. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa promosi dapat 
berpengaruh langsung dalam pengambilan 
keputusan kunjungan. 

5. Pengaruh Orang terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.577  <  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.144. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa orang tidak berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

6. Pengaruh Bukti Fisik terhadap Keputusan 
Kunjungan 

 

 
Tabel 5.  Hasil Pengujian Composite Reliability 
Variabel Composite 

Reliability 
Produk (X1) 0,782957 
Harga (X2) 0,960747 
Tempat (X3) 0,793042 
Promosi (X4) 0,857033 
Orang (X5) 0,757268 
Bukti fisik (X6) 0,710936 
Proses (X7) 0,827078 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 
Goodness of fit inner model dievaluasi 

menggunakan R-square variabel laten dependen 
dan menggunakan Q-square predictive relevance 
untuk menunjukan bahwa konstruk yang digunakan 
merupakan konstruk yang memiliki relevansi 
prediksi yang baik dan layak untuk digunakan 
dalam penelitian.  Nilai Q-square harus > 0 dimana 
menunjukan model memiliki predictive relevance 
yang baik (Gozali dalam Ikasari, 2013).  Nilai R-
square dari hasil analisis dengan menggunakan 
software  Smart-PLS ver. 2.0 diperoleh sebesar 
0,617.  Hal ini berarti kebaikan pembentukan model 
dari penelitian keputusan kunjungan reguler ke 
Taman Buah Mekarsari dapat dijelaskan dengan 
baik oleh variabel produk, harga, tempat, promosi, 
orang, bukti fisik  dan proses dengan nilai sebesar 
61.7% sedangkan 38,3% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar yang diteliti. Selanjutnya perolehan R-
square dimasukan ke dalam persamaan Q-square 
berikut :  

 
Q2 = 1-(1-(R-square)2) 

Q2 = 1-(1-(0,617)2) = 0.381 

Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai Q-square 
dapat dilihat bahwa nilai Q-square sebesar 0.381.  
Hal ini menunjukan bahwa variabel produk, harga, 
tempat, promosi, orang, bukti fisik  dan proses 
memiliki tingkat prediksi yang baik terhadap 
keputusan kunjungan.   

 
Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
membandingkan Thitung dengan Ttabel.  

Perbandingan Thitung dengan Ttabel digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar 
variabel. Nilai Thitung diperoleh dari hasil 
bootstraping dengan software Smart-PLS. 
Pengujian dengan bootstrap juga bertujuan untuk 
meminimalkan masalah ketidak normalan data 
penelitian (Ghozali, dalam Ikasari, 2013).  Nilai 
Ttabel  untuk penelitian ini adalah 1.660 (sig 0.05 
dan df=99).  Hasil pengujian koefisien Jalur dapat 
dilihat pada Tabel 6. berikut ini: 

 
 
Tabel 6.  Koefisien Jalur (Mean, STDEV, T-
Values) 

 Ori
gina
l 
Sam
ple 
(O) 

Sam
ple 
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n (M) 

Stan
dard 
Devi
ation 
(STD
EV) 

Stan
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Erro
r 
(STE
RR) 

T 
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cs 
(|O/ST
ERR|) 

Produk -> 
Keputusan 

0,43
744
8 

0,418
477 

0,118
733 

0,118
733 

3,6843
04 

Harga -> 
Keputusan 

0,11
207
2 

0,108
721 

0,064
289 

0,064
289 

1,7432
55 

Tempat -> 
Keputusan 

0,11
345
8 

0,120
578 

0,063
174 

0,063
174 

1,7959
73 

Promosi -> 
Keputusan 

0,14
255
2 

0,144
534 

0,070
017 

0,070
017 

2,0359
68 

Orang -> 
Keputusan 

0,14
485
1 

0,148
313 

0,091
8 

0,091
8 

1,5779
06 

Fisik -> 
Keputusan 

0,13
275
3 

0,145
054 

0,111
373 

0,111
373 

1,1919
65 

Proses -> 
Keputusan 

0,13
489
1 

0,142
691 

0,068
774 

0,068
774 

1,9613
72 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

1. Pengujian Hipotesis 1  
Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan 
bahwa hubungan variabel Produk dengan 
variabel Keputusan kunjungan menunjukkan 
nilai Thitung 3,684  >  Ttabel 1,660.   Hal ini berarti 
bahwa terdapat pengaruh antara variabel Produk 
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Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.191  <  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.132. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa bukti fisik tidak 
berpengaruh langsung dalam pengambilan 
keputusan kunjungan. 

7. Pengaruh Proses terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.961  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.134. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa proses dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

8. Variabel yang Dominan terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
variabel produk dengan nilai Thitung 3.684  >  
Ttabel 1.660 dengan nilai koefisien jalur sebesar 
0.437. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 
variabel produk` menunjukan  nilai Thitung  paling 
besar (dominan) dibandingkan dengan nilai 
Thitung variabel lainnya. 
 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Setelah mengkaji dan meneliti pokok bahasan, 
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Taman Buah Mekarsari merupakan areal 

wisata agro, yang mempunyai konsep 
memadukan wisata di alam perdesaan dengan 
wisata budaya masyarakat setempat yang 
berada di bawah pengelolaan PT. Mekar 
Unggul Sari. Taman Buah Mekarsari mencoba 
mengajak pengunjungnya menikmati suasana 
alam perdesaan dan mengikutsertakan mereka 
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat desa. 

 
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

bauran pemasaran jasa terhadap keputusan 
kunjungan ke Taman Buah Mekarsari dapat 
disimpulkan bahwa persentase karekteristik 
responden dari 100 reponden pada umumnya 
berjenis kelamin perempuan (64%), berusia 
antara 21 sampai 26 tahun (34%), bertempat 
tinggal di Jabodetabek (83%), mayoritas 
belum menikah (53%), pendidikan terakhir 
responden didominasi oleh lulusan SMU 
(75%), sebagian besar sudah bekerja sebagai 

karyawan swasta (36%), dan rata-rata 
pendapatan per bulan < Rp 1.000.000. 

 
3. Variabel yang digunakan dalam permodelan 

ini adalah produk, harga, tempat, promosi, 
orang, bukti fisik dan proses.  Berdasarkan 
hasil penelitian menyatakan bahwa variabel 
yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 
kunjungan ke Taman Buah Mekarsari adalah 
variabel produk dengan nilai Thitung 3.684, 
variabel harga dengan nilai Thitung 1.743, 
variabel tempat dengan nilai Thitung 1.795, 
variabel promosi dengan nilai Thitung 2.035,  
dan variabel proses dengan nilai Thitung 1.961.  
Sedangkan variabel orang dan bukti fisik nilai 
Thitung  yang diperoleh sebesar 1.577 dan 1.191 
dimana nilai tersebut lebih kecil dari Ttabel 
1.660 sehingga kedua variabel tersebut tidak 
memiliki pengaruh langsung terhadap 
keputusan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari. 

 
4. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari adalah variabel produk dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.437. 

 

 
 Saran  

Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan 
wisatawan agar tertarik melakukan kunjungan ke 
Taman Buah Mekarsari perlu dilakukan: 

1. Evaluasi terhadap bauran pemasaran secara 
periodik agar manajemen Taman Buah 
Mekarsari mendapatkan arah dan strategi yang 
tepat dalam merumuskan yang terkait dengan 
pemasaran. 

 
2. Memperhatikan variabel-variabel bauran 

pemasaran khususnya variabel produk, harga, 
tempat, promosi dan proses yang terbukti 
nyata berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan oleh pengunjung Taman Buah 
Mekarsari. 
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Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.191  <  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.132. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa bukti fisik tidak 
berpengaruh langsung dalam pengambilan 
keputusan kunjungan. 

7. Pengaruh Proses terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
dari nilai Thitung 1.961  >  Ttabel 1.660 dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.134. Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa proses dapat berpengaruh 
langsung dalam pengambilan keputusan 
kunjungan. 

8. Variabel yang Dominan terhadap Keputusan 
Kunjungan 
Berdasarkan hasil analisis statistik, dapat dilihat 
variabel produk dengan nilai Thitung 3.684  >  
Ttabel 1.660 dengan nilai koefisien jalur sebesar 
0.437. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 
variabel produk` menunjukan  nilai Thitung  paling 
besar (dominan) dibandingkan dengan nilai 
Thitung variabel lainnya. 
 
 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Setelah mengkaji dan meneliti pokok bahasan, 
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Taman Buah Mekarsari merupakan areal 

wisata agro, yang mempunyai konsep 
memadukan wisata di alam perdesaan dengan 
wisata budaya masyarakat setempat yang 
berada di bawah pengelolaan PT. Mekar 
Unggul Sari. Taman Buah Mekarsari mencoba 
mengajak pengunjungnya menikmati suasana 
alam perdesaan dan mengikutsertakan mereka 
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat desa. 

 
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

bauran pemasaran jasa terhadap keputusan 
kunjungan ke Taman Buah Mekarsari dapat 
disimpulkan bahwa persentase karekteristik 
responden dari 100 reponden pada umumnya 
berjenis kelamin perempuan (64%), berusia 
antara 21 sampai 26 tahun (34%), bertempat 
tinggal di Jabodetabek (83%), mayoritas 
belum menikah (53%), pendidikan terakhir 
responden didominasi oleh lulusan SMU 
(75%), sebagian besar sudah bekerja sebagai 

karyawan swasta (36%), dan rata-rata 
pendapatan per bulan < Rp 1.000.000. 

 
3. Variabel yang digunakan dalam permodelan 

ini adalah produk, harga, tempat, promosi, 
orang, bukti fisik dan proses.  Berdasarkan 
hasil penelitian menyatakan bahwa variabel 
yang memiliki pengaruh terhadap keputusan 
kunjungan ke Taman Buah Mekarsari adalah 
variabel produk dengan nilai Thitung 3.684, 
variabel harga dengan nilai Thitung 1.743, 
variabel tempat dengan nilai Thitung 1.795, 
variabel promosi dengan nilai Thitung 2.035,  
dan variabel proses dengan nilai Thitung 1.961.  
Sedangkan variabel orang dan bukti fisik nilai 
Thitung  yang diperoleh sebesar 1.577 dan 1.191 
dimana nilai tersebut lebih kecil dari Ttabel 
1.660 sehingga kedua variabel tersebut tidak 
memiliki pengaruh langsung terhadap 
keputusan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari. 

 
4. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan kunjungan ke Taman Buah 
Mekarsari adalah variabel produk dengan nilai 
koefisien jalur sebesar 0.437. 

 

 
 Saran  

Untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan 
wisatawan agar tertarik melakukan kunjungan ke 
Taman Buah Mekarsari perlu dilakukan: 

1. Evaluasi terhadap bauran pemasaran secara 
periodik agar manajemen Taman Buah 
Mekarsari mendapatkan arah dan strategi yang 
tepat dalam merumuskan yang terkait dengan 
pemasaran. 

 
2. Memperhatikan variabel-variabel bauran 

pemasaran khususnya variabel produk, harga, 
tempat, promosi dan proses yang terbukti 
nyata berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan oleh pengunjung Taman Buah 
Mekarsari. 
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ABSTRAK 

Penghindaran pajak merupakan cara tindakan penghematan pajak yang  masih berada dalam koridor 
perundang-undangan. Profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan digunakan 
sebagai variabel bebas yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai variabel 
terikat yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 25 perusahaan manufaktur dengan total pengamatan sebanyak 100 laporan keuangan. 
Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 35% penghindaran 
pajak dapat dijelaskan oleh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan, sedangkan 
sisanya 65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
secara simultan variabel profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis yaitu 0,000 < 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan 
nilai signifikan 0,000 < 0,05. Variabel leverage menunjukkan nilai positif tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak dengan nilai signifikan 0,068 > 0,05, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan 0,010 < 0,05. 

 

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI24 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI



 

 
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN 

PENJUALAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2011-2014) 

 

Wahjuny Djamaa1 dan Nurwindi Hayati 2 

1 Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 
2Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

 

ABSTRAK 

Penghindaran pajak merupakan cara tindakan penghematan pajak yang  masih berada dalam koridor 
perundang-undangan. Profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan digunakan 
sebagai variabel bebas yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebagai variabel 
terikat yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 25 perusahaan manufaktur dengan total pengamatan sebanyak 100 laporan keuangan. 
Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 35% penghindaran 
pajak dapat dijelaskan oleh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan, sedangkan 
sisanya 65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
secara simultan variabel profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis yaitu 0,000 < 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan 
nilai signifikan 0,000 < 0,05. Variabel leverage menunjukkan nilai positif tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak dengan nilai signifikan 0,068 > 0,05, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan 0,010 < 0,05. 

 

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI24 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI



 

pasti pembayaran pajaknya akan lebih besar di 
banding perusahaan kecil. Hal ini dibuktikan dalam 
penelitian Kurniasih dan Sari (2013:65) yang 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi 
dasar peneliti untuk melakukan kembali penelitian 
ini. Sebab, penelitian terdahulu masih banyak 
terdapat perbedaan hasil (research gap). Penelitian 
mengenai faktor-faktor tentang penghindaran pajak 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto 
(2015:74) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 
penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. Namun berbeda dengan penelitian Heryuliani 
(2015:76) yang menyatakan bahwa profitabilitas, 
leverage, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan 
keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. 

Swingly dan Sukartha (2016:58) menyatakan 
bahwa variabel leverage berpengaruh pada tax 
avoidance dan sales growth tidak berpengaruh pada 
tax avoidance. Namun penelitian yang dilakukan oleh 
Dewinta dan Setiawan (2016:1609) menyatakan 
bahwa profitabilitas dan sales growth berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan 
leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kurniasih dan Sari (2013:65) menyatakan return on 
assets (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi 
rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap tax avoidance, sedangkan leverage dan 
corporate governance tidak berpengaruh signifikan 
secara parsial terhadap tax avoidance. 

 
2. PERMASALAHAN 

a. Apakah profitabilitas, leverage, pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan, berpengaruh 
secara simultan terhadap penghindaran pajak? 

b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak? 

c. Apakah  leverage berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak? 

d. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak? 

e. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak? 
   

3. TUJUAN PENELITIAN  
a. Untuk menguji apakah profitabilitas, leverage, 

pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh secara simultan terhadap 
penghindaran pajak. 

b. Untuk menguji apakah profitabilitas 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

c. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. 

d. Untuk menguji apakah pertumbuhan penjualan 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

e. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

4. TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Akuntansi Positif 

Dorongan terbesar dari teori akuntansi positif 
dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan (to 
explain) dan meramalkan (to predict) pilihan standar 
manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat 
dari pengungkapan keuangan tertentu dalam 
hubungannya dengan berbagai individu dan 
pengalokasian sumber daya ekonomi. Teori akuntansi 
positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, 
pemegang saham, dan aparat pengatur adalah rasional 
dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan 
kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan 
dengan kompensasi mereka, dan tentunya 
kesejahteraan mereka pula. Pilihan atas suatu 
kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut 
bergantung pada perbandingan relatif biaya dan 
manfaat dari prosedur akuntansi alternatif dengan 
cara demikian untuk memaksimalkan kegunaan 
mereka (Setijaningsih, 2012:429). Menurut Scott 
dalam Setijaningsih (2012:432) dalam teori akuntansi 
positif terdapat tiga hipotesis, yaitu hipotesis program 
bonus (bonus plan hypothesis), hipotesis hutang atau 
ekuitas (debt/equity hypothesis), dan hipotesis cost 
politic (political cost hypothesis). 

Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang 
digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 
dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 
memberikan ukuran tingkat efektivitas menejemen 
suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 
dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi 
(Kasmir, 2014:196). Fahmi (2014:68) menyatakan 
bahwa rasio profitabilitas mengukur efektivitas 
menejemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh 
besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 
dalam hubungannya dengan penjualan maupun 
investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka 
semakin bak menggambarkan kemampuan tingginya 
perolehan keuntungan perusahaan. 

Leverage 

Menurut Kasmir (2014:151) leverage 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

 

1. LATAR BELAKANG 
Pajak merupakan andalan yang sangat besar 

bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dalam pemerintahan. Faktanya menunjukkan 
sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor 
pajak belumlah maksimal, seperti yang terjadi pada 
tahun 2016, target pendapatan negara dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 triliun atau 
Rp. 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan 
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016. Target 
pendapatan negara tersebut bersumber dari 
Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.546,7 triliun 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 
273,8 triliun (kemenkeu.go.id). Hal ini berarti target 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang dicapai 
masih belum memenuhi anggaran yang direncanakan. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini 
direktorat jendral pajak perlu mengoptimalkan 
penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan 
nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, 
salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran 
pajak atau biasa disebut tax avoidance (Swingly dan 
Sukartha dalam Eva, 2016:2). 

Menurut Pohan (2015:3) salah satu tujuan 
pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham atau investor dengan cara 
memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara 
memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak 
dalam batas tidak melanggar aturan, karena pajak 
merupakan salah satu faktor pengurang laba. 
Besarnya pajak tergantung besarnya penghasilan, 
semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak 
yang harus dibayar. Adanya fenomena ini membuat 
setiap perusahaan melakukan manajemen pajak agar 
pembayaran pajak bisa dikeluarkan lebih minim. 

Tax Avoidance atau Penghindaran pajak adalah 
salah satu manajemen pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan. Penghindaran pajak adalah upaya 
mengefesiensikan beban pajak dengan cara 
menghindari pengenaan pajak dengan 
mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek 
pajak (Pohan, 2015:11). Menurut Budiman dan 
Setiyono dalam Dewinta dan Setiawan (2016:1587) 
menyatakan bahwa untuk mengukur penghindaran 
pajak maka dilakukan pendekatan tidak langsung 
dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate 
(CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk 
biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 
Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih 
menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. 

Salah satu faktor penghindaran pajak adalah 
profitabilitas. Siahan dalam Dewinta dan Setiawan 
(2016:1590) menyatakan profitabilitas merupakan 
salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 
Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 
kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, 
aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri 
dari net profit margin, gross profit margin, return on 
assets dan return on equity. Return on assets (ROA) 
berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan 
dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. 

ROA digunakan karena dapat memberikan 
pengukuran yang memadai atas keseluruhan 
efektifitas perusahaan, ROA juga dapat 
memperhitungkan profitabilitas. ROA merupakan 
pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 
seberapa besar perusahaan menggunakan aset. 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi 
keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 
pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi 
nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang 
diperoleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 
2016:1590). Ketika ROA dan laba yang diperoleh 
semakin meningkat maka tingkat profitabilitas akan 
semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat 
profitabilitas yang tinggi akan melakukan 
perencanaan pajak yang matang sehingga 
menghasilkan laba yang optimal. 

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran 
pajak adalah leverage. Leverage merupakan alat ukur 
seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. 
Adelina dalam Darmawan dan Sukartha (2014:147) 
menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang 
menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh 
perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. 
Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan 
munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh 
perusahaan. Komponen beban bunga akan 
mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, 
sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan 
akan menjadi berkurang. 

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan 
penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi 
aktivitas tax avoidance. Hal ini dibuktikan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan 
Setiyono dalam Swingly dan Sukartha (2016:50) 
yang menjelaskan bahwa sales growth berpengaruh 
signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari 
adanya aktivitas tax avoidance pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. 

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran 
pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 
pasti akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 
karena ketika perusahaan itu dalam lingkup besar 

27VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI26 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI
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Swingly dan Sukartha (2016:58) menyatakan 
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avoidance dan sales growth tidak berpengaruh pada 
tax avoidance. Namun penelitian yang dilakukan oleh 
Dewinta dan Setiawan (2016:1609) menyatakan 
bahwa profitabilitas dan sales growth berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan 
leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kurniasih dan Sari (2013:65) menyatakan return on 
assets (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi 
rugi fiskal berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap tax avoidance, sedangkan leverage dan 
corporate governance tidak berpengaruh signifikan 
secara parsial terhadap tax avoidance. 

 
2. PERMASALAHAN 

a. Apakah profitabilitas, leverage, pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan, berpengaruh 
secara simultan terhadap penghindaran pajak? 

b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak? 

c. Apakah  leverage berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak? 

d. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak? 

e. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak? 
   

3. TUJUAN PENELITIAN  
a. Untuk menguji apakah profitabilitas, leverage, 
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nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, 
salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran 
pajak atau biasa disebut tax avoidance (Swingly dan 
Sukartha dalam Eva, 2016:2). 

Menurut Pohan (2015:3) salah satu tujuan 
pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham atau investor dengan cara 
memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara 
memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan meminimalkan beban pajak 
dalam batas tidak melanggar aturan, karena pajak 
merupakan salah satu faktor pengurang laba. 
Besarnya pajak tergantung besarnya penghasilan, 
semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak 
yang harus dibayar. Adanya fenomena ini membuat 
setiap perusahaan melakukan manajemen pajak agar 
pembayaran pajak bisa dikeluarkan lebih minim. 

Tax Avoidance atau Penghindaran pajak adalah 
salah satu manajemen pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan. Penghindaran pajak adalah upaya 
mengefesiensikan beban pajak dengan cara 
menghindari pengenaan pajak dengan 
mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek 
pajak (Pohan, 2015:11). Menurut Budiman dan 
Setiyono dalam Dewinta dan Setiawan (2016:1587) 
menyatakan bahwa untuk mengukur penghindaran 
pajak maka dilakukan pendekatan tidak langsung 
dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate 
(CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk 
biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 
Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih 
menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. 

Salah satu faktor penghindaran pajak adalah 
profitabilitas. Siahan dalam Dewinta dan Setiawan 
(2016:1590) menyatakan profitabilitas merupakan 
salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. 
Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 
kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, 
aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri 
dari net profit margin, gross profit margin, return on 
assets dan return on equity. Return on assets (ROA) 
berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan 
dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. 

ROA digunakan karena dapat memberikan 
pengukuran yang memadai atas keseluruhan 
efektifitas perusahaan, ROA juga dapat 
memperhitungkan profitabilitas. ROA merupakan 
pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 
seberapa besar perusahaan menggunakan aset. 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi 
keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 
pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi 
nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang 
diperoleh perusahaan (Dewinta & Setiawan, 
2016:1590). Ketika ROA dan laba yang diperoleh 
semakin meningkat maka tingkat profitabilitas akan 
semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat 
profitabilitas yang tinggi akan melakukan 
perencanaan pajak yang matang sehingga 
menghasilkan laba yang optimal. 

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran 
pajak adalah leverage. Leverage merupakan alat ukur 
seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. 
Adelina dalam Darmawan dan Sukartha (2014:147) 
menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang 
menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh 
perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. 
Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan 
munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh 
perusahaan. Komponen beban bunga akan 
mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, 
sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan 
akan menjadi berkurang. 

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan 
penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi 
aktivitas tax avoidance. Hal ini dibuktikan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan 
Setiyono dalam Swingly dan Sukartha (2016:50) 
yang menjelaskan bahwa sales growth berpengaruh 
signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari 
adanya aktivitas tax avoidance pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. 

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran 
pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 
pasti akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 
karena ketika perusahaan itu dalam lingkup besar 
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beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 
bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang 
pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka 
nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan akan semakin rendah. Hal 
tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai 
berikut : 

H3: Leverage berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak 

4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap 
Penghindaran Pajak 

Menurut Perdana dalam Dewinta dan 
Setiawan (2016:1596) menyatakan pertumbuhan 
penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan 
bahwa semakin besar volume penjualan maka laba 
yang akan dihasilkan pun akan meningkat.  
Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan 
perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas 
operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan 
penjualan yang meningkat, perusahaan akan 
memperoleh profit yang meningkat pula. Profit yang 
besar akan menimbulkan beban pajak yang besar 
pula. Hal ini memicu perusahaan melakukan tindakan 
penghindaran pajak untuk meminimalkan beban 
pajak. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesa 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H4 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 
Penghindaran Pajak 

 Menurut Swingly dan Sukartha (2016:58) 
hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara 
statistik total aset yang merupakan proksi dari ukuran 
perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. 
Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya 
nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana 
semakin besar total aktiva perusahaan maka akan 
meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan 
tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang 
semakin meningkat dan memengaruhi tingkat 
pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016:83). 
Berdasarkan argumen tersebut maka didapat hipotesa 
sebagai berikut : 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak 

 

 

6. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, 
leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu 
penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan 
penelitian data sekunder atau merupakan studi 
empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2011-2014.  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah 
penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan 
dengan angka-angka dan data yang didapat berupa 
laporan keuangan yang disajikan dengan angka. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Arikunto dalam 
Andriyanto (2015:37) yang mengemukakan bahwa 
penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian 
yang banyak dituntut dengan angka-angka, mulai dari 
pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, serta 
penampilan hasilnya. 

Populasi dari penelitian ini berupa perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode observasi 
dari tahun 2011-2014. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik  purposive sampling dengan kriteria-
kriteria tertentu. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode tidak langsung, dimana data 
tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
media perantara. Data tersebut diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan dan laporan keuangan perusahan 
manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2014 melalui 
situs www.idx.co.id. 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini 
berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X1), 
leverage (X2), pertumbuhan penjualan (X3), dan 
ukuran perusahaan (X4), dan variabel terikatnya yaitu 
penghindaran pajak (Y).  

Profitabilitas adalah gambaran dari kinerja 
keuangan perusahaan. Profitabilitas  dalam penelitian 
ini diproksikan dengan menggunakan Return On 
Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan 
total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai 
indikator kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013:62), 
variabel ini didapat dari laba bersih setelah pajak 
dibagi total aset dikali 100%. 

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa 
besar perusahaan dibiayai dengan hutang. 
Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 
Artinya seberapa besar beban hutang yang 
ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 
aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) 
adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan 
pertahun yang dapat mencerminkan prospek 
perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan 
datang. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat 
maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat 
dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan 
semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, 
semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang 
dapat mendorong peningkatan pertumbuhan 
penjualan dari tahun ke tahun (Andriyanto, 2015:30). 

Ukuran Perusahaan 

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto 
dalam Ngadiman dan Puspitasari  (2014:413) yaitu 
besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai 
equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini 
hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana 
total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang 
menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan 
besar, menengah, atau kecil. Ukuran perusahaan 
adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan 
perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, 
jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain 
(Suwito dan Herawaty dalam Ngadiman dan 
Puspitasari, 2014:413). 

Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah strategi dan 
teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara 
legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode 
dan teknik yang digunakan adalah dengan 
memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam 
undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri 
(Pohan, 2015:13). 

5. HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 
Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Penghindaran Pajak. 

Hutang yang dipinjam perusahaan dari pihak 
ketiga akan menghasilkan beban bunga, beban bunga 

pada hutang akan memperkecil beban pembayaran 
pajak. Sehingga meminimalisir perusahaan 
melakukan tindakan penghindaran pajak. Setiap 
perusahaan selalu menginginkan laba yang tinggi 
dalam bisnis yang dijalankannya, namun laba yang 
tinggi pasti memiliki beban pajak yang tinggi pula. 
Laba yang tinggi biasanya diperoleh oleh perusahaan 
berskala besar dan pertumbuhan penjualan yang terus 
meningkat.. 

Artinya keempat variabel berkaitan satu sama 
lain dan memiliki pengaruh terhadap penghindaran 
pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka didapat 
hipotesa sebagai berikut : 

H1 : Profitabilitas, leverage, pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan secara 
simultan berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. 

 

2.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap 
Penghindaran Pajak 

Return on Assets (ROA) merupakan salah 
satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering 
disoroti dalam analisis laporan keuangan karena 
mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. 
Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga 
laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta & 
Setiawan, 2016:1594). 

Melihat uraian di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ketika keuntungan meningkat 
maka beban pajak juga akan meningkat. Untuk itu 
perusahaan perlu melakukan tindakan untuk 
meminimalkan beban pajak. Berdasarkan argumen 
tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah : 

H2: ROA berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak 

 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran 
Pajak 

Richardson dan Lanis dalam Kurniasih dan 
Sari (2013:61) menyatakan bahwa semakin tinggi 
nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi 
jumlah pendanaan dari utang yang digunakan 
perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 
timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin 
tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya 
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beban pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 
bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang 
pajak. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka 
nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan akan semakin rendah. Hal 
tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai 
berikut : 

H3: Leverage berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak 

4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap 
Penghindaran Pajak 

Menurut Perdana dalam Dewinta dan 
Setiawan (2016:1596) menyatakan pertumbuhan 
penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan 
bahwa semakin besar volume penjualan maka laba 
yang akan dihasilkan pun akan meningkat.  
Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan 
perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas 
operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan 
penjualan yang meningkat, perusahaan akan 
memperoleh profit yang meningkat pula. Profit yang 
besar akan menimbulkan beban pajak yang besar 
pula. Hal ini memicu perusahaan melakukan tindakan 
penghindaran pajak untuk meminimalkan beban 
pajak. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesa 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H4 : Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 
Penghindaran Pajak 

 Menurut Swingly dan Sukartha (2016:58) 
hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara 
statistik total aset yang merupakan proksi dari ukuran 
perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. 
Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya 
nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana 
semakin besar total aktiva perusahaan maka akan 
meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan 
tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang 
semakin meningkat dan memengaruhi tingkat 
pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016:83). 
Berdasarkan argumen tersebut maka didapat hipotesa 
sebagai berikut : 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak 

 

 

6. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, 
leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu 
penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan 
penelitian data sekunder atau merupakan studi 
empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI periode 2011-2014.  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah 
penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan 
dengan angka-angka dan data yang didapat berupa 
laporan keuangan yang disajikan dengan angka. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Arikunto dalam 
Andriyanto (2015:37) yang mengemukakan bahwa 
penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian 
yang banyak dituntut dengan angka-angka, mulai dari 
pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, serta 
penampilan hasilnya. 

Populasi dari penelitian ini berupa perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode observasi 
dari tahun 2011-2014. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik  purposive sampling dengan kriteria-
kriteria tertentu. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode tidak langsung, dimana data 
tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
media perantara. Data tersebut diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan dan laporan keuangan perusahan 
manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2014 melalui 
situs www.idx.co.id. 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini 
berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X1), 
leverage (X2), pertumbuhan penjualan (X3), dan 
ukuran perusahaan (X4), dan variabel terikatnya yaitu 
penghindaran pajak (Y).  

Profitabilitas adalah gambaran dari kinerja 
keuangan perusahaan. Profitabilitas  dalam penelitian 
ini diproksikan dengan menggunakan Return On 
Assets yaitu perbandingan antara laba bersih dengan 
total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai 
indikator kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013:62), 
variabel ini didapat dari laba bersih setelah pajak 
dibagi total aset dikali 100%. 

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa 
besar perusahaan dibiayai dengan hutang. 
Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 
Artinya seberapa besar beban hutang yang 
ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 
aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) 
adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan 
pertahun yang dapat mencerminkan prospek 
perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan 
datang. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat 
maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat 
dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan 
semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, 
semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang 
dapat mendorong peningkatan pertumbuhan 
penjualan dari tahun ke tahun (Andriyanto, 2015:30). 

Ukuran Perusahaan 

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto 
dalam Ngadiman dan Puspitasari  (2014:413) yaitu 
besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai 
equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Definisi ini 
hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana 
total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang 
menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan 
besar, menengah, atau kecil. Ukuran perusahaan 
adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan 
perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, 
jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain 
(Suwito dan Herawaty dalam Ngadiman dan 
Puspitasari, 2014:413). 

Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah strategi dan 
teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara 
legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode 
dan teknik yang digunakan adalah dengan 
memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam 
undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri 
(Pohan, 2015:13). 

5. HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 
Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Penghindaran Pajak. 

Hutang yang dipinjam perusahaan dari pihak 
ketiga akan menghasilkan beban bunga, beban bunga 

pada hutang akan memperkecil beban pembayaran 
pajak. Sehingga meminimalisir perusahaan 
melakukan tindakan penghindaran pajak. Setiap 
perusahaan selalu menginginkan laba yang tinggi 
dalam bisnis yang dijalankannya, namun laba yang 
tinggi pasti memiliki beban pajak yang tinggi pula. 
Laba yang tinggi biasanya diperoleh oleh perusahaan 
berskala besar dan pertumbuhan penjualan yang terus 
meningkat.. 

Artinya keempat variabel berkaitan satu sama 
lain dan memiliki pengaruh terhadap penghindaran 
pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka didapat 
hipotesa sebagai berikut : 

H1 : Profitabilitas, leverage, pertumbuhan 
penjualan dan ukuran perusahaan secara 
simultan berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak. 

 

2.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap 
Penghindaran Pajak 

Return on Assets (ROA) merupakan salah 
satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering 
disoroti dalam analisis laporan keuangan karena 
mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. 
Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga 
laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta & 
Setiawan, 2016:1594). 

Melihat uraian di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ketika keuntungan meningkat 
maka beban pajak juga akan meningkat. Untuk itu 
perusahaan perlu melakukan tindakan untuk 
meminimalkan beban pajak. Berdasarkan argumen 
tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah : 

H2: ROA berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak 

 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran 
Pajak 

Richardson dan Lanis dalam Kurniasih dan 
Sari (2013:61) menyatakan bahwa semakin tinggi 
nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi 
jumlah pendanaan dari utang yang digunakan 
perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 
timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin 
tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya 
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Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

ROA 100 .0154 .4162 .150049 .0982747 

DTA 100 .0977 .6813 .366586 .1379627 

PP 100 .0019 .5919 .171582 .0965219 

UP 100 .0348 .2181 .186615 .0335291 

CETR 100 .0006 .4791 .264093 .0764343 

Valid N 
(listwise) 100     

       Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Dari hasil statistik diskriptif ini pada tabel 
diatas, dapat diperoleh gambaran dari masing-masing 
variabel dari model penelitian ini. Penghindaran pajak 
yang diproksikan dengan CETR memiliki nilai rata-
rata 0,264093, hal ini menunjukkan rata-rata 
pembayaran pajak dari perusahaan sampel sebesar 
26% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum CETR 
sebesar 0,0006 dimiliki oleh PT. Akasha Wira 
Internasional Tbk. Sedangkan nilai maksimum CETR 
sebesar 0,4791 dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia 
Tbk. 

Profitabilitas yang diproksikan menggunakan 
Return On Assets memiliki nilai rata-rata 0,150049, 
hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 
perusahaan sampel menghasilkan laba sebesar 15% 
dari asset yang digunakan. Nilai minimum sebesar 
0,0154 dicapai oleh PT. Pyridam Farma Tbk. 
Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,4162 dicapai 
oleh PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

Variabel leverage yang diproksikan dengan 
Debt To Assets memiliki rata-rata 0,366586, hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 
memiliki Rp 0,37 utang untuk setiap Rp 1,00 asset 
yang dimiliki perusahaan. Nilai minimum sebesar 
0,0977 dicapai oleh PT. Mandom Indonesia Tbk. 
Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,6813 dicapai 
oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Pertumbuhan penjualan memiliki rata-rata 
sebesar 0,171582, hal ini menunjukkan bahwa rata-
rata kemampuan perusahaan 17% dalam 
meningkatkan pertumbuhan penjualannya. Nilai 
minimum sebesar 0,0019 dicapai oleh PT. Darya 
Varia Laboratoria Tbk. Sedangkan nilai maksimum 

sebesar 0,5919 dicapai oleh PT. Akasha Wira 
Internasional Tbk. 

Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 
total aset memiliki nilai rata-rata 0,186615, hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 
memiliki kestabilan aktiva sebesar 19%. Nilai 
minimum sebesar 0,0348 dimiliki oleh PT. 
Kedawung Setia Industrial Tbk. Sedangkan nilai 
maksimum sebesar 0,2181 dicapai oleh PT. Indofood 
Sukses makmur Tbk. 

 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2014:90) menyatakan 
bahwa uji normalitas pada model regresi digunakan 
untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 
dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai 
residual yang berdistribusi secara normal. 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardi
zed Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation .06055513 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.053 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .130c 

     Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel hasil uji Kolomogorov-
Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa data terdistribusi 
secara normal. Hal ini dapat terlihat dari tingkat 
signifikansi sebesar 0,130 dan nilainya di atas α = 
0,05. Hal ini berarti Ha ditolak dan data terdistribusi 
secara normal, sehingga model penelitian ini telah 
memenuhi uji asumsi klasik normalitas. 

2. Uji  Multikolinieritas 
          Uji multikolinearitas bertujuan untuk munguji 
apakah model regresi terdapat adanya indikasi berupa 

 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 
masuk dalam ketegori extreme leverage (hutang 
ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 
utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 
hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan 
harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak 
diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 
dipakai untuk membayar hutang (Fahmi, 2014:62). 
Leverage terbagi menjadi beberapa jenis, namun 
dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu 
jenis rasio, yaitu debt to assets ratio, yang didapat dari 
perhitungan total kewajiban dibagi total aset. 

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang 
mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 
dalam mempertahankan posisinya didalam industri 
dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa 
pertumbuhan perusahaan dalam manajemen 
keuangan dapat diukur berdasarkan perubahan 
penjualan (Fahmi, 2014:69). Pertumbuhan penjualan 
dihitung dengan cara membagi penjualan tahun 
bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan 
dikurangi satu. 

Ukuran perusahaan merupakan faktor untuk 
mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam indikator 
tertentu. Indikator tersebut terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu perusahaan besar, perusahaan medium 
dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga dapat 
menentukan besar kecilnya nilai total aset yang 
dimiliki perusahaan. Tahap kedewasaan perusahaan 
ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar 
total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin 
baik dalam jangka waktu relatif panjang (Kurniasih 
dan Sari, 2013:60). Dalam penelitian ini perhitungan 
pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus 
logaritma natural dikali total aset. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 
Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik 
manajemen pajak yang dilakukan secara legal dan 
aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 
dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik 
yang digunakan adalah dengan memanfaatkan 
kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan 
peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2015:23). 
Menurut Dyreng et al. dalam Musyarofah (2016:56) 
penghindaran pajak dihitung dengan rumus Cash 
Effective Tax Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang 
dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba 
sebelum pajak.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan regresi linier 
berganda dengan melakukan uji statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
menghasilkan data berupa informasi yang 
dimaksudkan agar bisa menjawab masalah-maslah 
yang berkaitan dengan penelitian dan mudah untuk 
dipahami. 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai tahun 
2014. Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan 
metode purposive sampling dengan menggunakan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan (judgement 
sampling). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 
sebagai pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
selama periode 2011 sampai 2014 yang telah 
menerbitkan serta mempublikasikan laporan 
keuangan auditan untuk tahun buku yang berakhir 
pda tanggal 31 Desember. 

2. Laporan keuangan manufaktur menggunakan 
mata uang rupiah dalam pelaporan unit 
moneternya. 

3. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
yang tidak mengalami kerugian selama periode 
pengamatan. 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki 
pertumbuhan penjualan yang selalu positif. 

5. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan 
laporan keuangan secara berturut-turut. 

6. Perusahaan dengan nilai cash effective tax ratio 
kurang dari satu. 

Berdasarkan hasil seleksi sampel dari 143 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia hanya 25 perusahaan yang digunakan 
dalam penelitian ini dan tahun pengamatan yang 
digunakan oleh peneliti adalah empat tahun yaitu dari 
tahun 2011 sampai tahun 2014. Sehingga total sampel 
yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 data 
laporan keuangan perusahaan. 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif 
juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan 
antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan 
prediksi dengan analisis regresi, dan membuat 
perbandingan dengan membandingkan rata-rata data 
sampel atau populasi (sugiyono, 2014:147).  
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Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

ROA 100 .0154 .4162 .150049 .0982747 

DTA 100 .0977 .6813 .366586 .1379627 

PP 100 .0019 .5919 .171582 .0965219 

UP 100 .0348 .2181 .186615 .0335291 

CETR 100 .0006 .4791 .264093 .0764343 

Valid N 
(listwise) 100     

       Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Dari hasil statistik diskriptif ini pada tabel 
diatas, dapat diperoleh gambaran dari masing-masing 
variabel dari model penelitian ini. Penghindaran pajak 
yang diproksikan dengan CETR memiliki nilai rata-
rata 0,264093, hal ini menunjukkan rata-rata 
pembayaran pajak dari perusahaan sampel sebesar 
26% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum CETR 
sebesar 0,0006 dimiliki oleh PT. Akasha Wira 
Internasional Tbk. Sedangkan nilai maksimum CETR 
sebesar 0,4791 dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia 
Tbk. 

Profitabilitas yang diproksikan menggunakan 
Return On Assets memiliki nilai rata-rata 0,150049, 
hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 
perusahaan sampel menghasilkan laba sebesar 15% 
dari asset yang digunakan. Nilai minimum sebesar 
0,0154 dicapai oleh PT. Pyridam Farma Tbk. 
Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,4162 dicapai 
oleh PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 

Variabel leverage yang diproksikan dengan 
Debt To Assets memiliki rata-rata 0,366586, hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 
memiliki Rp 0,37 utang untuk setiap Rp 1,00 asset 
yang dimiliki perusahaan. Nilai minimum sebesar 
0,0977 dicapai oleh PT. Mandom Indonesia Tbk. 
Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,6813 dicapai 
oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Pertumbuhan penjualan memiliki rata-rata 
sebesar 0,171582, hal ini menunjukkan bahwa rata-
rata kemampuan perusahaan 17% dalam 
meningkatkan pertumbuhan penjualannya. Nilai 
minimum sebesar 0,0019 dicapai oleh PT. Darya 
Varia Laboratoria Tbk. Sedangkan nilai maksimum 

sebesar 0,5919 dicapai oleh PT. Akasha Wira 
Internasional Tbk. 

Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 
total aset memiliki nilai rata-rata 0,186615, hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 
memiliki kestabilan aktiva sebesar 19%. Nilai 
minimum sebesar 0,0348 dimiliki oleh PT. 
Kedawung Setia Industrial Tbk. Sedangkan nilai 
maksimum sebesar 0,2181 dicapai oleh PT. Indofood 
Sukses makmur Tbk. 

 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2014:90) menyatakan 
bahwa uji normalitas pada model regresi digunakan 
untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 
dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai 
residual yang berdistribusi secara normal. 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardi
zed Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation .06055513 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.053 

Test Statistic .079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .130c 

     Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel hasil uji Kolomogorov-
Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa data terdistribusi 
secara normal. Hal ini dapat terlihat dari tingkat 
signifikansi sebesar 0,130 dan nilainya di atas α = 
0,05. Hal ini berarti Ha ditolak dan data terdistribusi 
secara normal, sehingga model penelitian ini telah 
memenuhi uji asumsi klasik normalitas. 

2. Uji  Multikolinieritas 
          Uji multikolinearitas bertujuan untuk munguji 
apakah model regresi terdapat adanya indikasi berupa 

 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 
masuk dalam ketegori extreme leverage (hutang 
ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 
utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 
hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan 
harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak 
diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 
dipakai untuk membayar hutang (Fahmi, 2014:62). 
Leverage terbagi menjadi beberapa jenis, namun 
dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu 
jenis rasio, yaitu debt to assets ratio, yang didapat dari 
perhitungan total kewajiban dibagi total aset. 

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang 
mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 
dalam mempertahankan posisinya didalam industri 
dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. 
Dengan demikian dapat diartikan bahwa 
pertumbuhan perusahaan dalam manajemen 
keuangan dapat diukur berdasarkan perubahan 
penjualan (Fahmi, 2014:69). Pertumbuhan penjualan 
dihitung dengan cara membagi penjualan tahun 
bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan 
dikurangi satu. 

Ukuran perusahaan merupakan faktor untuk 
mengklasifikasikan suatu perusahaan dalam indikator 
tertentu. Indikator tersebut terbagi menjadi tiga 
bagian, yaitu perusahaan besar, perusahaan medium 
dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga dapat 
menentukan besar kecilnya nilai total aset yang 
dimiliki perusahaan. Tahap kedewasaan perusahaan 
ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar 
total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin 
baik dalam jangka waktu relatif panjang (Kurniasih 
dan Sari, 2013:60). Dalam penelitian ini perhitungan 
pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus 
logaritma natural dikali total aset. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 
Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik 
manajemen pajak yang dilakukan secara legal dan 
aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan 
dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik 
yang digunakan adalah dengan memanfaatkan 
kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan 
peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2015:23). 
Menurut Dyreng et al. dalam Musyarofah (2016:56) 
penghindaran pajak dihitung dengan rumus Cash 
Effective Tax Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang 
dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba 
sebelum pajak.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan regresi linier 
berganda dengan melakukan uji statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
menghasilkan data berupa informasi yang 
dimaksudkan agar bisa menjawab masalah-maslah 
yang berkaitan dengan penelitian dan mudah untuk 
dipahami. 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai tahun 
2014. Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan 
metode purposive sampling dengan menggunakan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan (judgement 
sampling). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 
sebagai pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
selama periode 2011 sampai 2014 yang telah 
menerbitkan serta mempublikasikan laporan 
keuangan auditan untuk tahun buku yang berakhir 
pda tanggal 31 Desember. 

2. Laporan keuangan manufaktur menggunakan 
mata uang rupiah dalam pelaporan unit 
moneternya. 

3. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
yang tidak mengalami kerugian selama periode 
pengamatan. 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki 
pertumbuhan penjualan yang selalu positif. 

5. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan 
laporan keuangan secara berturut-turut. 

6. Perusahaan dengan nilai cash effective tax ratio 
kurang dari satu. 

Berdasarkan hasil seleksi sampel dari 143 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia hanya 25 perusahaan yang digunakan 
dalam penelitian ini dan tahun pengamatan yang 
digunakan oleh peneliti adalah empat tahun yaitu dari 
tahun 2011 sampai tahun 2014. Sehingga total sampel 
yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 data 
laporan keuangan perusahaan. 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif 
juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan 
antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan 
prediksi dengan analisis regresi, dan membuat 
perbandingan dengan membandingkan rata-rata data 
sampel atau populasi (sugiyono, 2014:147).  
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Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coeffici
ents 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) .246 .043  5.657 .000 

ROA -.306 .067 -.393 -
4.579 .000 

DTA .089 .048 .161 1.847 .068 
PP -.392 .066 -.495 -

5.908 .000 

UP .530 .201 .233 2.633 .010 
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
  

Melihat nilai Unstandardized Coefficients 
Beta di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi 
linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, 
sebagai berikut : 

CETR = 0,246 – 0,306 ROA + 0,089 DTA 
-0,392 PP + 0,530 UP 

 

Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Statistik F (Uji Simultan) 
Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah 

variabel-variabel independen secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji 
keseluruhan variabel independen terhadap satu 
variabel dependen secara bebas dengan signifikan 
sebesar 0,05 (Ghozali dalam Musyarofah, 2016:51). 

 

Tabel Hasil Uji Simultan 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regres
sion .215 4 .054 14.0

89 .000b 

Residu
al .363 95 .004   

Total .578 99    
     Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat 
signifikan yang diolah dengan menggunakan SPSS 
adalah sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 
variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, 
leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2011-2014. 

2. Koefisien determinasi (adjusted R2) 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas dapat menjelaskan 
variabel terikat. 

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .610a .372 .346 .0618168 

   Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
Adjusted R Square adalah 0,346 atau 35%. Ini berarti 
bahwa variabel independen berupa profitabilitas, 
leverage¸ pertumbuhan penjualan, dan ukuran 
perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 
35% sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi 
oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 

3. Uji Statistik T (Uji Parsial) 
Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 
secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali dalam Musyarofah, 
2016:52). 

Tabel  Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

StandarCo
efficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constant .246 .043  5.657 .000 

ROA -.306 .067 -.393 -4.579 .000 
DTA .089 .048 .161 1.847 .068 
PP -.392 .066 -.495 -5.908 .000 
UP .530 .201 .233 2.633 .010 

  Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

korelasi antar variabel bebasnya (Utama dalam Asri 
dan Suardana, 2016:90). 

 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

ROA 0.895 1.117 

DTA 0.869 1.15 

PP 0.939 1.064 

UP 0.847 1.18 

 Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 
bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat 
multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan antara 
variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance 
Inflation Factor). Nilai Tolerance semua variabel 
lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. 

3. Uji  Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi  
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatann lain. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Musyarofah, 2016:48). 

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constan

t) .011 .028  .385 .701 

ROA -.034 .044 -.085 -.789 .432 
DTA .038 .031 .131 1.205 .231 
PP .007 .043 .016 .156 .877 
UP .131 .131 .110 1.001 .319 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 
bahwa semua nilai signifikansi variabel independen 
yang ada lebih dari 0,05 (Sig > 0,05) yang berarti 
bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi liniear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 
satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 
(kesalahan penggangu) tidak bebas dari suatu 
observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 
ditemukan pada data runtut (time series) karena 
gangguan pada seorang individu atau kelompok 
cenderung memengaruhi gangguan pada individu 
atau kelompok yang sama pada periode berikutnya 
(Ghozali dalam Musyarofah, 2016:47). 

Tabel  Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mo
del R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .610a .372 .346 .0618168 1.785 

            Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)  

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui 
bahwa nilai Durbin Watson berada di antara -2 dan + 
2 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengamatan 
telah berada pada daerah tidak mempunyai 
autokorelasi. 

 
Persamaan Regresi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
metode regresi linier berganda. Menurut Priyatno 
(2014:148) analisis linier berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier 
antara dua atau lebih variabel independen dengan satu 
variabel dependen 
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Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coeffici
ents 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) .246 .043  5.657 .000 

ROA -.306 .067 -.393 -
4.579 .000 

DTA .089 .048 .161 1.847 .068 
PP -.392 .066 -.495 -

5.908 .000 

UP .530 .201 .233 2.633 .010 
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
  

Melihat nilai Unstandardized Coefficients 
Beta di atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi 
linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini, 
sebagai berikut : 

CETR = 0,246 – 0,306 ROA + 0,089 DTA 
-0,392 PP + 0,530 UP 

 

Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Statistik F (Uji Simultan) 
Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah 

variabel-variabel independen secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji 
keseluruhan variabel independen terhadap satu 
variabel dependen secara bebas dengan signifikan 
sebesar 0,05 (Ghozali dalam Musyarofah, 2016:51). 

 

Tabel Hasil Uji Simultan 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regres
sion .215 4 .054 14.0

89 .000b 

Residu
al .363 95 .004   

Total .578 99    
     Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat 
signifikan yang diolah dengan menggunakan SPSS 
adalah sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 
variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, 
leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran 
perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap penghindaran pajak pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2011-2014. 

2. Koefisien determinasi (adjusted R2) 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas dapat menjelaskan 
variabel terikat. 

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .610a .372 .346 .0618168 

   Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
Adjusted R Square adalah 0,346 atau 35%. Ini berarti 
bahwa variabel independen berupa profitabilitas, 
leverage¸ pertumbuhan penjualan, dan ukuran 
perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen yaitu penghindaran pajak sebesar 
35% sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi 
oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 

3. Uji Statistik T (Uji Parsial) 
Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 
secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali dalam Musyarofah, 
2016:52). 

Tabel  Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

StandarCo
efficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constant .246 .043  5.657 .000 

ROA -.306 .067 -.393 -4.579 .000 
DTA .089 .048 .161 1.847 .068 
PP -.392 .066 -.495 -5.908 .000 
UP .530 .201 .233 2.633 .010 

  Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

 

korelasi antar variabel bebasnya (Utama dalam Asri 
dan Suardana, 2016:90). 

 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

ROA 0.895 1.117 

DTA 0.869 1.15 

PP 0.939 1.064 

UP 0.847 1.18 

 Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 
bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat 
multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan antara 
variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance 
Inflation Factor). Nilai Tolerance semua variabel 
lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. 

3. Uji  Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi  
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatann lain. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Musyarofah, 2016:48). 

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constan

t) .011 .028  .385 .701 

ROA -.034 .044 -.085 -.789 .432 
DTA .038 .031 .131 1.205 .231 
PP .007 .043 .016 .156 .877 
UP .131 .131 .110 1.001 .319 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 
bahwa semua nilai signifikansi variabel independen 
yang ada lebih dari 0,05 (Sig > 0,05) yang berarti 
bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi liniear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 
satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 
(kesalahan penggangu) tidak bebas dari suatu 
observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 
ditemukan pada data runtut (time series) karena 
gangguan pada seorang individu atau kelompok 
cenderung memengaruhi gangguan pada individu 
atau kelompok yang sama pada periode berikutnya 
(Ghozali dalam Musyarofah, 2016:47). 

Tabel  Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mo
del R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .610a .372 .346 .0618168 1.785 

            Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)  

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui 
bahwa nilai Durbin Watson berada di antara -2 dan + 
2 yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pengamatan 
telah berada pada daerah tidak mempunyai 
autokorelasi. 

 
Persamaan Regresi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
metode regresi linier berganda. Menurut Priyatno 
(2014:148) analisis linier berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier 
antara dua atau lebih variabel independen dengan satu 
variabel dependen 
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KESIMPULAN 
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil 

analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Secara simultan profitabilitas, leverage, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 
pajak. 

2. Secara parsial profitabilitas berpengaruh 
signifikan negatif terhadap penghindaran pajak 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

3. Secara parsial leverage berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap penghindaran pajak dengan 
tingkat signifikan 0,068 > 0,05. 

4. Secara parsial pertumbuhan penjualan 
berpengaruh signifikan negatif terhadap 
penghindaran pajak dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05. 

5. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap penghindaran pajak 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,010 < 0,05. 
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Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 
hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel profitabilitas, leverage, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis satu (H1) diterima. 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan 
bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Namun hasil pengujian terhadap 
hipotesis ini, menunjukkan profitabilitas berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak dengan koefisien 
regresi -0,306 dan nilai signifikan 0,000 (dibawah 
tingkat signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis dua (H2) ditolak. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan 
Prakoso (2014) yang menyebutkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh negatif signifikan secara 
parsial terhadap penghindaran pajak. Jika dilihat dari 
data pengamatan tingkat keuntungan bersih 
perusahaan dalam menggunakan asetnya mampu 
menghasilkan peningkatan laba yang stabil setiap 
tahunnya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan 
pembayaran pajak yang optimal dan stabil pula. 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak. Namun hasil pengujian 
terhadap hipotesis ini, menunjukkan leverage 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
penghindaran pajak dengan koefisien regresi 0,089 
dan nilai signifikan 0,068 (diatas tingkat signifikansi 
α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tiga 
(H3) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Dewinta dan setiawan (2016) dan Prakoso 
(2014) yang menyatakan bahwa leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Hal ini berarti ketika leverage mengalami kenaikan 
atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena 
leverage merupakan tingkat utang yang digunakan 
perusahaan dalam melakukan pendanaan. Biasanya 
pendanaan perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu 
sumber eksternal dan sumber internal. Hutang 
merupakan bagian dari sumber pendanaan eksternal 
perusahaan yang mengakibatkan munculnya beban 
bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, 
akan tetapi beban bunga yang berasal dari pihak yang 
berelasi tidak dapat menjadi pengurang laba kena 
pajak. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai 
pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang 
muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga 
yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, 
sedangkan beban bunga yang timbul dari pinjaman 

modal kepada pemegang saham atau pihak yang 
berelasi tidak bisa dijadikan pengurang beban pajak 
(Darmawan dan Sukharta, 2014:153) , hal ini telah 
ditetapkan dalam undang-undang. 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Namun hasil pengujian terhadap hipotesis ini, 
menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak dengan koefisien 
regresi -0,392 dan nilai signifikan 0,000 (dibawah 
tingkat signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis empat (H4) ditolak. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian Heryuliani (2015) yang 
menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
Ditinjau dari data pengamatan, pertumbuhan 
penjualan mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini 
disebabkan karena pertumbuhan penjualan erat 
kaitannya dengan profitabilitas perusahaan, apabila 
profitabilitas perusahaan meningkat maka 
pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan 
kinerja perusahaan semakin baik. Semakin baik 
kinerja perusahaan maka perusahaan tersebut akan 
semakin transparan. Perusahaan yang memiliki 
tingkat pertumbuhan penjualan dan profitabilitas 
yang tinggi ternyata akan lebih mampu 
mengoptimalkan beban pajaknya. 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian 
terhadap hipotesis ini, menunjukkan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak dengan koefisien regresi 0,530 
dan nilai signifikan 0,010 (dibawah tingkat 
signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis lima (H5) diterima.  Hasil ini sejalan dengan 
penelitian Dewinta dan setiawan (2016) dan Swingly 
dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini berarti ketika ukuran 
perusahaan semakin besar maka penghindaran pajak 
akan semakin meningkat. Hasil ini mendukung teori 
keagenan yang menjelaskan bahwa sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent 
untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, 
yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan 
untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta 
dan Setiawan, 2016:1606). 
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KESIMPULAN 
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil 

analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Secara simultan profitabilitas, leverage, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 
pajak. 

2. Secara parsial profitabilitas berpengaruh 
signifikan negatif terhadap penghindaran pajak 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

3. Secara parsial leverage berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap penghindaran pajak dengan 
tingkat signifikan 0,068 > 0,05. 

4. Secara parsial pertumbuhan penjualan 
berpengaruh signifikan negatif terhadap 
penghindaran pajak dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05. 

5. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap penghindaran pajak 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,010 < 0,05. 
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Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 
hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel profitabilitas, leverage, 
pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis satu (H1) diterima. 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan 
bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Namun hasil pengujian terhadap 
hipotesis ini, menunjukkan profitabilitas berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak dengan koefisien 
regresi -0,306 dan nilai signifikan 0,000 (dibawah 
tingkat signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis dua (H2) ditolak. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan 
Prakoso (2014) yang menyebutkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh negatif signifikan secara 
parsial terhadap penghindaran pajak. Jika dilihat dari 
data pengamatan tingkat keuntungan bersih 
perusahaan dalam menggunakan asetnya mampu 
menghasilkan peningkatan laba yang stabil setiap 
tahunnya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan 
pembayaran pajak yang optimal dan stabil pula. 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak. Namun hasil pengujian 
terhadap hipotesis ini, menunjukkan leverage 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
penghindaran pajak dengan koefisien regresi 0,089 
dan nilai signifikan 0,068 (diatas tingkat signifikansi 
α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tiga 
(H3) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Dewinta dan setiawan (2016) dan Prakoso 
(2014) yang menyatakan bahwa leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Hal ini berarti ketika leverage mengalami kenaikan 
atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena 
leverage merupakan tingkat utang yang digunakan 
perusahaan dalam melakukan pendanaan. Biasanya 
pendanaan perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu 
sumber eksternal dan sumber internal. Hutang 
merupakan bagian dari sumber pendanaan eksternal 
perusahaan yang mengakibatkan munculnya beban 
bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, 
akan tetapi beban bunga yang berasal dari pihak yang 
berelasi tidak dapat menjadi pengurang laba kena 
pajak. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai 
pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang 
muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga 
yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, 
sedangkan beban bunga yang timbul dari pinjaman 

modal kepada pemegang saham atau pihak yang 
berelasi tidak bisa dijadikan pengurang beban pajak 
(Darmawan dan Sukharta, 2014:153) , hal ini telah 
ditetapkan dalam undang-undang. 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Namun hasil pengujian terhadap hipotesis ini, 
menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak dengan koefisien 
regresi -0,392 dan nilai signifikan 0,000 (dibawah 
tingkat signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis empat (H4) ditolak. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian Heryuliani (2015) yang 
menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
Ditinjau dari data pengamatan, pertumbuhan 
penjualan mengalami kenaikan yang stabil. Hal ini 
disebabkan karena pertumbuhan penjualan erat 
kaitannya dengan profitabilitas perusahaan, apabila 
profitabilitas perusahaan meningkat maka 
pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan 
kinerja perusahaan semakin baik. Semakin baik 
kinerja perusahaan maka perusahaan tersebut akan 
semakin transparan. Perusahaan yang memiliki 
tingkat pertumbuhan penjualan dan profitabilitas 
yang tinggi ternyata akan lebih mampu 
mengoptimalkan beban pajaknya. 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian 
terhadap hipotesis ini, menunjukkan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak dengan koefisien regresi 0,530 
dan nilai signifikan 0,010 (dibawah tingkat 
signifikansi α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis lima (H5) diterima.  Hasil ini sejalan dengan 
penelitian Dewinta dan setiawan (2016) dan Swingly 
dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini berarti ketika ukuran 
perusahaan semakin besar maka penghindaran pajak 
akan semakin meningkat. Hasil ini mendukung teori 
keagenan yang menjelaskan bahwa sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent 
untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, 
yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan 
untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta 
dan Setiawan, 2016:1606). 
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Abstrak  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi bauran pemasaran yang terdiri dari; produk, 
Harga, Promosi, Lokasi, Orang, Proses, dan Pelayanan terhadap keputusan mahasiswa memilih IKIP 
PGRI Bojonegoro. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan proportionate 
stratified random sampling dan menggunakan rumus slovin sebanyak 160 responden. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji hipotisis pertama diperoleh Dari 7 
variabel bauran pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 variabel yang berpengaruh 
signifikan dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih IKIP PGRI Bojonegoro yaitu Produk, 
Promosi, dan Pelayanan. Sedangkan 4 variabel lainya tidak berpengaruh signifikan adapun variabelnya 
adalah Harga, Tempat, Orang, dan Proses. Serta Secara simultan atau serempak diperoleh hasil Produk, 
Harga, Promosi, Tempat, Orang, Proses, dan Pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa memilih IKIP PGRI Bojonegoro. Hasil uji hipotisis kedua diperolah 
Pelayanan merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih hal 
ini berarti bahwa pelayanan sangat menentukan keputusan mahasiswa memilih memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
 
Kata Kunci : Marketing Mix (7P), Keputusan Memilih 
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Perishability; Jasa tidak mungkin disimpan dalam 
bentuk inventori”. 
 
Pengertian Harga (Price) 

Harga memainkan peranan penting dalam 
bauran pemasaran jasa, karena penetapan harga 
memberikan penghasilan bagi bisnis (Andrian 
Payne:2000). Menurut Lupioyadi (2001), bahwa 
“keputusan penetapan harga juga sedemikian penting 
dalam menentukan seberapa jauh pelayanan layanan 
jasa dinilai oleh konsumen dan juga dalam proses 
membangun citra”. Selanjtnya Purnama (2001), 
menyatakan bahwa “suatu perusahaan harus 
menetapkan harga untuk pertama kalinya, yakni 
ketika : 

1. Perusahaan tersebut mengembangkan atau 
memperoleh suatu produk baru. 

2. Perusahaan tersebut baru pertama kalinya 
memperkenalkan produk regulernya ke 
saluran distribusi atau daerah baru. 

3. Perusahaan akan mengikuti lelang atas 
suatu kontrak kerja baru”. 

 
Faktor-Faktor Harga (Price) 

Menurut Payne (2001), menyatakan ”faktor- 
faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa 
terdiri dari : a). Positioning jasa, b). Tujuan-tujuan 
korporat, c). Sifat kompetensi, d). Daur hidup jasa, e). 
Elastisitas permintaan, f). Struktur biaya, g). Sumber 
daya yang digunakan, h). Kondisi ekonomi yang 
berlaku, i). Kapasitas jasa, j). Sasaran perusahaan 
yang dicapai”.  

Namun untuk lembaga pendidikan swasta, 
menurut Lupioyadi (2001), bahwa ”komponen 
harga menyangkut :  

1. Uang registrasi/registrasi ulang tiap 
awal semester. 

2. Uang perkuliahan yang meliputi 
uang biaya penyelenggaraan 
pendidikan juga hal yang 
berhubungan dengan 
pengembangan dan pembinaan 
kegiatan kurikuler dan ekstra 
kurikuler seperti uang buku, 
peralatan, dan sebagainya per 
semester. 

3. Biaya per SKS (Satuan Kredit 
Semester). 

4. Uang sumbangan pembangunan 
gedung yang hanya sekali dibayar 
pada saat diterima di lembaga 
pendidikan tersebut. 

5. Uang ujian negara dan lain-lain”. 
 
Pengertian Promosi (Promotion) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004) bahwa 
”aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 
produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 
membelinya”.Sedangkan menurut Evans dan Berman 
dalam Simamora (2001), bahwa ”promosi adalah 
segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 
menginformasikan (to inform), membujuk (to 
persuade) atau mengingatkan orang-orang tentang 
produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun 
rumah tangga”.  
Faktor-Faktor Promosi (Promotion) 
Selanjutnya Lupioyadi (2001), menyatakan bahwa 
”untuk mengembangkan promosi yang efektif, 
maka diperlukan produk sebagai berikut : 1). 
Mengidentifikasi target audience, 2). Menentukan 
tujuan promosi, 3). Merancang pesan, 4). 
Menyeleksi saluran komunikasi, 5). Menetapkan 
jumlah anggaran promosi, 6). Menentukan bauran 
promosi, 7). Mengukur hasil-hasil promosi, 8). 
Mengelola dan mengkoordinasi proses 
komunikasi/promosi”. 
 
Tempat (Place) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004), 
bahwa ”place (distribusi) mencakup aktivitas 
perusahaan untuk menyediakan produk bagi 
konsumen sasaran”. Distribusi atau penyalur ini 
bekerja secara efektif untuk mengusahakan 
perpindahan bukan hanya secara fisik tetapi dalam 
arti agar barang-barang tersebut dapat  dibeli  oleh  
konsumen.  Jadi  dalam  memasarkan  suatu  barang  
atau  jasa memerlukan suatu lembaga pemasaran yang 
disebut penyalur dimana yang termasuk dalam 
penyalur adalah agen, retailer, grosir, dan sebagainya.  
 
Faktor-faktor Tempat (Place) 

Purnama (2001), menyatakan bahwa ”ada 5 
faktor yang mungkin mempengaruhi bentuk saluran, 
yaitu : 1). Pertimbangan pengguna akhir, 2). 
Karakteristik produk, 3).Kemampuan dan sumber 
daya operasional, 4). Fungsi-fungsi yang 
diisyaratkan, 5). Ketersediaan dan ketrampilan 
perantara”. 

Pentingnya lokasi untuk jasa tergantung 
pada jenis dan tingkat interaksi yang terlibat. 
Interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan 
tersebut terdiri dari : pelanggan mendatangi 
penyedia jasa, penyedia jasa mendatangi pelanggan, 
atau penyedia jasa dan pelanggan mentransaksikan 
bisnis dalam jarak jauh. 
 
Proses (Process) 
Andrian Payne (2000) berpendapat proses proses 
dimana jasa diciptakan dan disampaikan kepada 
pelanggan merupakan faktor utama di dalam bauran 

 

 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
Target pasar perguruan tinggi adalah siswa yang 
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tingggi. Lulusan Sekolah Menengah Umum atau 
sederajat yang akan melanjutkan pendidikannya ke 
perguruan tinggi tentu mempunyai ekspektasi 
bahwa setelah lulus mudah mendapat pekerjaan 
yang sesuai dengan harapanya. Di kabupaten 
Bojonegoro terdapat 6 perguruan tinggi swasta yang 
berada di bawah Kopertis VII Jawa Timur 
(kopertis7.go.id) dan masih banyak lagi perguruan 
tinggi swasta lainya yang tidak  berada di bawah 
naungan kopertis VII. Oleh karena itu setiap PTS 
harus melakukan strategi khusus yang berbeda 
dengan PTS lain agar mampu bersaing. Besar 
kecilnya kemampuan untuk memperoleh mahasiswa 
tergantung dari penyampaian informasi tentang PTS 
yang bersangkutan kepada konsumen, yang secara 
nyata terlihat dari strategi bauran pemasaran yang 
diterapkan oleh setiap PTS (Eka Umi 
Kalsum:2008).  
Hal ini bertentangan dengan apa yang di sampaikan 
oleh Isyana R. (2016) pada penelitianya yang 
dilakukan di perguruan tinggi Bina Insani Bekasi 
yang menunjukan hasil bahwa produk, harga, 
lokasi, promosi dan sarana prasarana tidak 
berpengaruh terhadap keputusan memilih tempat 
kuliah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
maka penulis tertarik untuk menganalisis 
permasalahan tersebut dengan judul Analisis 
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 
Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi 
Swasta (Studi pada IKIP PGRI Bojonegoro) 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian Pemasaran 

Kotler dan Armstrong (2004), menyatakan 
bahwa “Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 
manajerial dimana individu dan kelompok 
memperoleh apa yang mereka inginkan dan 
butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran barang 
dan nilai dengan pihak lain”.  
 
Pengertian Jasa 

Zeithaml dan Bitner (2001), menyatakan 
bahwa “service are going to move in this decade to 
being the front edge of the industry”. Payne dalam 
Yazid (2003), menyatakan bahwa “jasa sebagai 
aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah 

elemen (nilai dan manfaat) intangible yang 
berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah 
interaksi dengan konsumen atau barang-barang 
milik, tetapi tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan”. 
Pengertian Strategi Bauran Pemasaran jasa 

Pada dasarnya bauran pemasaran 
menunjukan faktor apa saja yang perlu 
dipertimbangkan saat menentukan strategi 
pemasaran apa yang akan digunakan suatu 
perusahaan. Variabel-variabel dalam bauran 
pemasaran jasa perlu dikombinasikan dan 
dikoordinasikan agar lembaga pendidikan dapat 
melakukan tugas seefektif mungkin. Jadi lembaga 
pendidikan tidak hanya memilih kombinasi yang 
terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan 
berbagai macam elemen dari variabel bauran 
pemasaran jasa tersebut untuk melaksanakan 
kebijakan dan program-progamnya secara tepat agar 
lebih evektif dan efisien dalam meningkatkan 
jumlah mahasiswa baru. 

Selanjutnya menurut Lupiyoadi (2001), 
bahwa “sebagai suatu bauran pemasaran jasa, 
elemen tersebut (produk, harga promosi, tempat, 
orang proses, pelayanan) saling mempengaruhi satu 
sama lain sehingga bila salah satu tidak tepat 
pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi 
pemasaran secara keseluruhan”. 
 
Pengertian Produk (Product) 

Andrian Payne (2000) produk adalah 
konsep keseluruhan atas objek atau proses yang 
memberikan berbagai nilai bagi para pelanggan. 
Simamora (2001), menyatakan bahwa “produk 
merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 
suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan”. Sedangkan Kotler dan Armstrong 
(2004), menyatakan bahwa “produk adalah segala 
sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi 
yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. 
Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, 
organisasi dan ide”. Sedangkan Lupiyoadi (2001), 
menyatakan bahwa “ada empat karakteristik produk 
jasa, yaitu :1). Intangibility; Jasa bersifat abstrak dan 
tidak berwujud, 2). Heterogenity/Variability; 
bersifat non -standar dan sangat variable, 3). 
Inseparability; umumnya diproduksi dan 
dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan 
partisipasi konsumen dalam prosesnya, 4). 
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Perishability; Jasa tidak mungkin disimpan dalam 
bentuk inventori”. 
 
Pengertian Harga (Price) 

Harga memainkan peranan penting dalam 
bauran pemasaran jasa, karena penetapan harga 
memberikan penghasilan bagi bisnis (Andrian 
Payne:2000). Menurut Lupioyadi (2001), bahwa 
“keputusan penetapan harga juga sedemikian penting 
dalam menentukan seberapa jauh pelayanan layanan 
jasa dinilai oleh konsumen dan juga dalam proses 
membangun citra”. Selanjtnya Purnama (2001), 
menyatakan bahwa “suatu perusahaan harus 
menetapkan harga untuk pertama kalinya, yakni 
ketika : 

1. Perusahaan tersebut mengembangkan atau 
memperoleh suatu produk baru. 

2. Perusahaan tersebut baru pertama kalinya 
memperkenalkan produk regulernya ke 
saluran distribusi atau daerah baru. 

3. Perusahaan akan mengikuti lelang atas 
suatu kontrak kerja baru”. 

 
Faktor-Faktor Harga (Price) 

Menurut Payne (2001), menyatakan ”faktor- 
faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa 
terdiri dari : a). Positioning jasa, b). Tujuan-tujuan 
korporat, c). Sifat kompetensi, d). Daur hidup jasa, e). 
Elastisitas permintaan, f). Struktur biaya, g). Sumber 
daya yang digunakan, h). Kondisi ekonomi yang 
berlaku, i). Kapasitas jasa, j). Sasaran perusahaan 
yang dicapai”.  

Namun untuk lembaga pendidikan swasta, 
menurut Lupioyadi (2001), bahwa ”komponen 
harga menyangkut :  

1. Uang registrasi/registrasi ulang tiap 
awal semester. 

2. Uang perkuliahan yang meliputi 
uang biaya penyelenggaraan 
pendidikan juga hal yang 
berhubungan dengan 
pengembangan dan pembinaan 
kegiatan kurikuler dan ekstra 
kurikuler seperti uang buku, 
peralatan, dan sebagainya per 
semester. 

3. Biaya per SKS (Satuan Kredit 
Semester). 

4. Uang sumbangan pembangunan 
gedung yang hanya sekali dibayar 
pada saat diterima di lembaga 
pendidikan tersebut. 

5. Uang ujian negara dan lain-lain”. 
 
Pengertian Promosi (Promotion) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004) bahwa 
”aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 
produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 
membelinya”.Sedangkan menurut Evans dan Berman 
dalam Simamora (2001), bahwa ”promosi adalah 
segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 
menginformasikan (to inform), membujuk (to 
persuade) atau mengingatkan orang-orang tentang 
produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun 
rumah tangga”.  
Faktor-Faktor Promosi (Promotion) 
Selanjutnya Lupioyadi (2001), menyatakan bahwa 
”untuk mengembangkan promosi yang efektif, 
maka diperlukan produk sebagai berikut : 1). 
Mengidentifikasi target audience, 2). Menentukan 
tujuan promosi, 3). Merancang pesan, 4). 
Menyeleksi saluran komunikasi, 5). Menetapkan 
jumlah anggaran promosi, 6). Menentukan bauran 
promosi, 7). Mengukur hasil-hasil promosi, 8). 
Mengelola dan mengkoordinasi proses 
komunikasi/promosi”. 
 
Tempat (Place) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2004), 
bahwa ”place (distribusi) mencakup aktivitas 
perusahaan untuk menyediakan produk bagi 
konsumen sasaran”. Distribusi atau penyalur ini 
bekerja secara efektif untuk mengusahakan 
perpindahan bukan hanya secara fisik tetapi dalam 
arti agar barang-barang tersebut dapat  dibeli  oleh  
konsumen.  Jadi  dalam  memasarkan  suatu  barang  
atau  jasa memerlukan suatu lembaga pemasaran yang 
disebut penyalur dimana yang termasuk dalam 
penyalur adalah agen, retailer, grosir, dan sebagainya.  
 
Faktor-faktor Tempat (Place) 

Purnama (2001), menyatakan bahwa ”ada 5 
faktor yang mungkin mempengaruhi bentuk saluran, 
yaitu : 1). Pertimbangan pengguna akhir, 2). 
Karakteristik produk, 3).Kemampuan dan sumber 
daya operasional, 4). Fungsi-fungsi yang 
diisyaratkan, 5). Ketersediaan dan ketrampilan 
perantara”. 

Pentingnya lokasi untuk jasa tergantung 
pada jenis dan tingkat interaksi yang terlibat. 
Interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan 
tersebut terdiri dari : pelanggan mendatangi 
penyedia jasa, penyedia jasa mendatangi pelanggan, 
atau penyedia jasa dan pelanggan mentransaksikan 
bisnis dalam jarak jauh. 
 
Proses (Process) 
Andrian Payne (2000) berpendapat proses proses 
dimana jasa diciptakan dan disampaikan kepada 
pelanggan merupakan faktor utama di dalam bauran 

 

 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
Target pasar perguruan tinggi adalah siswa yang 
akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tingggi. Lulusan Sekolah Menengah Umum atau 
sederajat yang akan melanjutkan pendidikannya ke 
perguruan tinggi tentu mempunyai ekspektasi 
bahwa setelah lulus mudah mendapat pekerjaan 
yang sesuai dengan harapanya. Di kabupaten 
Bojonegoro terdapat 6 perguruan tinggi swasta yang 
berada di bawah Kopertis VII Jawa Timur 
(kopertis7.go.id) dan masih banyak lagi perguruan 
tinggi swasta lainya yang tidak  berada di bawah 
naungan kopertis VII. Oleh karena itu setiap PTS 
harus melakukan strategi khusus yang berbeda 
dengan PTS lain agar mampu bersaing. Besar 
kecilnya kemampuan untuk memperoleh mahasiswa 
tergantung dari penyampaian informasi tentang PTS 
yang bersangkutan kepada konsumen, yang secara 
nyata terlihat dari strategi bauran pemasaran yang 
diterapkan oleh setiap PTS (Eka Umi 
Kalsum:2008).  
Hal ini bertentangan dengan apa yang di sampaikan 
oleh Isyana R. (2016) pada penelitianya yang 
dilakukan di perguruan tinggi Bina Insani Bekasi 
yang menunjukan hasil bahwa produk, harga, 
lokasi, promosi dan sarana prasarana tidak 
berpengaruh terhadap keputusan memilih tempat 
kuliah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, 
maka penulis tertarik untuk menganalisis 
permasalahan tersebut dengan judul Analisis 
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 
Mahasiswa Dalam Memilih Perguruan Tinggi 
Swasta (Studi pada IKIP PGRI Bojonegoro) 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pengertian Pemasaran 

Kotler dan Armstrong (2004), menyatakan 
bahwa “Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 
manajerial dimana individu dan kelompok 
memperoleh apa yang mereka inginkan dan 
butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran barang 
dan nilai dengan pihak lain”.  
 
Pengertian Jasa 

Zeithaml dan Bitner (2001), menyatakan 
bahwa “service are going to move in this decade to 
being the front edge of the industry”. Payne dalam 
Yazid (2003), menyatakan bahwa “jasa sebagai 
aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah 

elemen (nilai dan manfaat) intangible yang 
berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah 
interaksi dengan konsumen atau barang-barang 
milik, tetapi tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan”. 
Pengertian Strategi Bauran Pemasaran jasa 

Pada dasarnya bauran pemasaran 
menunjukan faktor apa saja yang perlu 
dipertimbangkan saat menentukan strategi 
pemasaran apa yang akan digunakan suatu 
perusahaan. Variabel-variabel dalam bauran 
pemasaran jasa perlu dikombinasikan dan 
dikoordinasikan agar lembaga pendidikan dapat 
melakukan tugas seefektif mungkin. Jadi lembaga 
pendidikan tidak hanya memilih kombinasi yang 
terbaik saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan 
berbagai macam elemen dari variabel bauran 
pemasaran jasa tersebut untuk melaksanakan 
kebijakan dan program-progamnya secara tepat agar 
lebih evektif dan efisien dalam meningkatkan 
jumlah mahasiswa baru. 

Selanjutnya menurut Lupiyoadi (2001), 
bahwa “sebagai suatu bauran pemasaran jasa, 
elemen tersebut (produk, harga promosi, tempat, 
orang proses, pelayanan) saling mempengaruhi satu 
sama lain sehingga bila salah satu tidak tepat 
pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi 
pemasaran secara keseluruhan”. 
 
Pengertian Produk (Product) 

Andrian Payne (2000) produk adalah 
konsep keseluruhan atas objek atau proses yang 
memberikan berbagai nilai bagi para pelanggan. 
Simamora (2001), menyatakan bahwa “produk 
merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 
suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan”. Sedangkan Kotler dan Armstrong 
(2004), menyatakan bahwa “produk adalah segala 
sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi 
yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. 
Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, 
organisasi dan ide”. Sedangkan Lupiyoadi (2001), 
menyatakan bahwa “ada empat karakteristik produk 
jasa, yaitu :1). Intangibility; Jasa bersifat abstrak dan 
tidak berwujud, 2). Heterogenity/Variability; 
bersifat non -standar dan sangat variable, 3). 
Inseparability; umumnya diproduksi dan 
dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan 
partisipasi konsumen dalam prosesnya, 4). 
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c. Responsiveness merupakan kesediaan dan 
kesiapan karyawan untuk memberikan 
layanan. 

d. Assurance merupakan patut dipercaya, 
dapat dipercaya, jujur dan menarik hati 
konsumen. 

e. Reliability, yaitu konsistensi dalam 
performa dan daapt dipercaya. 

Pengertian Perilaku Konsumen 
Perilaku konsumen merupakan suatu 

tindakan nyata konsumen yang mengarahkan 
mereka untuk memilih dan mempergunakan 
produk/jasa yang diinginkannya. Perilaku 
konsumen akan mempengaruhi proses keputusan 
yang diambil oleh konsumen dalam pembelian 
sebuah produk/jasa. Pengertian prilaku konsumen 
dapat kita lihat pada pendapat beberapa ahli seperti 
berikut.Schiffman and Kanuk (1994), menyatakan 
bahwa ”The term consumer behavior can bedefined 
as the behavior that consumers display in searching 
for purchasing, using, evaluating, and disposing of 
products, service and ideas which they expect will 
satisfy their needs”. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 
Konsumen 
Kotler (2000), keputusan pembelian dari pembeli 
merupakan suatu hasil hubungan yang saling 
mempengaruhi dan yang rumit antara faktor 
kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari 
pembel. 

a.  Faktor Budaya 
Budaya adalah penyebab yang 

paling mendasar dari keinginan dan 
perilaku seseorang. Dalam faktor-faktor 
kebudayaan kita akan melihat peranan yang 
diberikan oleh kebudayaan, sub-budaya, 
dan kelas sosial faktor penentu yang setiap 
kebudayaan terdiri dari sub-budaya yang 
lebih kecil yang memberikan identifikasi 
dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 
para anggotanya. 
b.  Faktor Sosial 

Perilaku pembelian konsumen juga 
dipengaruhi oleh faktor sosial seperti: 
kelompok referensi, keluarga, peran dan 
status sosial. Kelompok referensi seseorang 
terdiri dari seluruh kelloompok yang 
mempunyai pengaruh langsung maupun 
tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 
seseorang. 
c.  Faktor Pribadi 

Selanjutnya perilaku konsumen 
juga dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti: 
umur dan tahapan dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 
kepribadian dan konsep diri. Konsumsi 
seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus 
keluarga. Pekerjaan yang dimiliki 
seseorang juga menentukan jenis produk 
yang akan dibelinya. Keadaan ekonomi 
yang dimaksudkan adalah terdiri dari 
pendapatan yang dapat dibelanjakan, 
tabungan dan hartanya, kemampuan untuk 
meminjam. Gaya hidup seseorang adalah 
pola hidup di dunia yang diekpresikan oleh 
kegiatan, minat dan pendapat seseorang.. 
d.  Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang secara 
psikologis dipengaruhi oleh motivasi, 
persepsi, proses belajar, kepercayaan dan 
sikap. Motivasi merupakan sesuatu yang 
dapat mendorong seseorang melakukan 
sesuatu, termasuk pembelian. Persepsi 
didefenisikan sebagai proses dimana 
seseorang memilih, mengorganisasikan, 
mengartikan masuknya informasi untuk 
menciptakan suatu gambaran yang berarti 
dari dunia ini. Proses belajar menjelaskan 
perubahan dalam perilaku seseorang yang 
timbul dari pengalaman. Kepercayaan 
adalah suatu gagasan deskriptif yang 
dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

 
Proses Pengambilan Keputusan Dalam 
Pembelian 

Menurut Armstrong and Kotler (2004), 
’’The buyer decision process  consist of five stages 
: needs recognition, information search, evaluation 
of alternative, purchase decision and postpurchase 
behavior”. Menurut Kotler (2000), bahwa “proses 
pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian 
berikut : pengenalan masalah kebutuhan, pencarian 
informasi, evaluasi alternative, keputusan 
pembelian dan perilaku pasca pembelian”. 

Gambar di bawah ini, menyiratkan bahwa 
konsumen melewati kelima tahap seluruhnya pada 
setiap pembelian. Namun dalam pembelian yang 
lebih rutin konsumen seringkali melompati atau 
membalik beberapa tahap ini. Model tersebut 
menunjukkan semua pertimbangan muncul ketika 
konsumen menghadapi situasi membeli yang 
kompleks dan baru. 

 
 

 
 
 
 
 Sumber : Kotler (2000) 

Perilaku 
pasca  

Keputusan 
pembelian 

Evaluasi 
alternatif 

Mengenali 
kebutuhan 

Pencarian 
informasi 

 

pemasaran jasa hal ini dikarenkan para pelanggan. 
Menurut Lupioyadi (2001), bahwa ”proses 
merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya 
terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas dan 
hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 
disampaikan kepada konsumen”. 
Proses dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu : 

1. Complexcity, hal ini berhubungan 
dengan langkah dan tahap dalam 
proses. 

2. Divergence, berhubungan dengan 
adanya perubahan dalam langkah atau 
tahap proses. 

Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan proses 
yang sesuai dengan penelitian di Perguruan Tinggi 
ini adalah dimulai dari prosedur pencarian informasi 
tentang produk, penerimaan mahasiswa baru sampai 
dengan proses daftar ulang untuk menjadi 
mahasiswa di IKIP PGRI Bojonegoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Orang (People) 
Lupioyadi (2001), menyatakan bahwa dalam 
hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people 
yang berfungsi sebagai service provider sangat 
mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Payne 
(2001), bahwa pentingnya orang dalam pemasaran 
jasa mengarah pada minat yang lebih besar dalam 
pemasaran internal. Ini menyadari pentingnya 
menarik, memotivasi, melatih dan mempertahankan 
kualitas karyawan dengan  mengembangkan 
pekerjaan-pekerjaan untuk memuaskan kebutuhan-
kebutuhan individu. 
 
Faktor -faktor Orang (People) 
Salah satu aspek penting dalam memandang orang 
sebagai unsur bauran pemasaran adalah memahami 
berbagai peranan dimana orang mempengaruhi tugas 
pemasaran dan kontak pelanggan. Judd dalam Payne
 (2000), telah mengembangkan skema
 kategorisasi berdasarakan tingkat frekuensi 
kontak pelanggan dan seberapa jauh staff dilibatkan 
dalam kegiatan- kegiatan pemasaran yang 
konvensional yang terdiri dari : contactor, modifier, 
influencer, dan isolated. 
Begitu juga dengan Lupiyoadi (2001), menyatakan 
bahwa ada empat kriteria peranan atau pengaruh dari 
aspek-aspek people yang mempengaruhi konsumen 
yaitu peran:  

a. Contractor, people disini 
berinteraksi langsung dengan 
konsumen dalam frekuensi yang 
cukup sering dan sangat 
mempengaruhi keputusan konsumen 
untuk membeli. 

b. Modifier, mereka tidak secara 
langsung mempengaruhi konsumen, 
tetapi cukup sering berhubungan 
dengan konsumen, misalnya 
frontliner. 

c. Influencer, mereka ini 
mempengaruhi konsumen daalm 
keputusan untuk membeli tetapi 
tidak secara langsung kontak dengan 
konsumen. 

d.  Isolated, people ini tidak secara 
langsung ikut serta dalam marketing 
mix dan juga tidak sering bertemu 
dengan konsumen misalnya 
karyawan bagian administrasi 
penjualan, SDM, dan data 
processin”. 

Pada dasarnya ada dua jenis staff di perguruan tinggi 
, yakni staff akademi yaitu dosen yang melakukan 
pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar, meneliti 
dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan 
staff pendukung yang meliputi pekerja profesional di 
bidang tertentu, staff administrasi, keamanan, teknis 
dan lain-lain. 
 
 Pengertian Pelayanan (Service) 
Menurut Christoper lovelock dalam Lupiyoadi ( 
2001), bahwa “customer service strategy mencakup 
: identifikasi misi jasa, penentuan sasaran dari 
customer service, perumusan strategy customer 
service, dan implementasi”. Zeithaml dan Bitner 
dalam Yazid (2003), menyatakan bahwa “peran 
orang yang dalam hal penyajian jasa terdiri dari 
karyawan lini depan dan yang mendukungnya 
dibagian belakang, sangat penting bagi keberhasilan 
organisasi jasa”. 
Adrian Payne (2000) seluruh kegiatan adalah 
proses, proses-proses meliputi prosedur, tugas-
tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan dan 
rutinitas dimana suatu produk atau jasa 
disampaikankepada pelanggan.  
 
Faktor–faktor Pelayanan (Service) 
Menurut Parasuraman, Zheitaml, dan Berry dalam 
Purnama (2001), menyatakan bahwa suatu dimensi 
atau faktor – faktor penentu yang dapat digunakan 
sebagai acuan untuk menilai kualitas ada 5, yaitu : 

a. Tangibles merupakan penampilan fisik 
layanan, contohnya : gedung, peralatan, 
perlengkapan, dan sebagainya. 

b. Empathy merupakan kesediaan dan 
keinginan untuk melayani secara ramah, 
hangat, dan bersahabat. 

41VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI40 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI



 

c. Responsiveness merupakan kesediaan dan 
kesiapan karyawan untuk memberikan 
layanan. 

d. Assurance merupakan patut dipercaya, 
dapat dipercaya, jujur dan menarik hati 
konsumen. 

e. Reliability, yaitu konsistensi dalam 
performa dan daapt dipercaya. 

Pengertian Perilaku Konsumen 
Perilaku konsumen merupakan suatu 

tindakan nyata konsumen yang mengarahkan 
mereka untuk memilih dan mempergunakan 
produk/jasa yang diinginkannya. Perilaku 
konsumen akan mempengaruhi proses keputusan 
yang diambil oleh konsumen dalam pembelian 
sebuah produk/jasa. Pengertian prilaku konsumen 
dapat kita lihat pada pendapat beberapa ahli seperti 
berikut.Schiffman and Kanuk (1994), menyatakan 
bahwa ”The term consumer behavior can bedefined 
as the behavior that consumers display in searching 
for purchasing, using, evaluating, and disposing of 
products, service and ideas which they expect will 
satisfy their needs”. 

 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 
Konsumen 
Kotler (2000), keputusan pembelian dari pembeli 
merupakan suatu hasil hubungan yang saling 
mempengaruhi dan yang rumit antara faktor 
kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari 
pembel. 

a.  Faktor Budaya 
Budaya adalah penyebab yang 

paling mendasar dari keinginan dan 
perilaku seseorang. Dalam faktor-faktor 
kebudayaan kita akan melihat peranan yang 
diberikan oleh kebudayaan, sub-budaya, 
dan kelas sosial faktor penentu yang setiap 
kebudayaan terdiri dari sub-budaya yang 
lebih kecil yang memberikan identifikasi 
dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 
para anggotanya. 
b.  Faktor Sosial 
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dipengaruhi oleh faktor sosial seperti: 
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seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus 
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Menurut Armstrong and Kotler (2004), 
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pemasaran jasa hal ini dikarenkan para pelanggan. 
Menurut Lupioyadi (2001), bahwa ”proses 
merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya 
terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas dan 
hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 
disampaikan kepada konsumen”. 
Proses dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu : 

1. Complexcity, hal ini berhubungan 
dengan langkah dan tahap dalam 
proses. 

2. Divergence, berhubungan dengan 
adanya perubahan dalam langkah atau 
tahap proses. 

Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan proses 
yang sesuai dengan penelitian di Perguruan Tinggi 
ini adalah dimulai dari prosedur pencarian informasi 
tentang produk, penerimaan mahasiswa baru sampai 
dengan proses daftar ulang untuk menjadi 
mahasiswa di IKIP PGRI Bojonegoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Orang (People) 
Lupioyadi (2001), menyatakan bahwa dalam 
hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people 
yang berfungsi sebagai service provider sangat 
mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Payne 
(2001), bahwa pentingnya orang dalam pemasaran 
jasa mengarah pada minat yang lebih besar dalam 
pemasaran internal. Ini menyadari pentingnya 
menarik, memotivasi, melatih dan mempertahankan 
kualitas karyawan dengan  mengembangkan 
pekerjaan-pekerjaan untuk memuaskan kebutuhan-
kebutuhan individu. 
 
Faktor -faktor Orang (People) 
Salah satu aspek penting dalam memandang orang 
sebagai unsur bauran pemasaran adalah memahami 
berbagai peranan dimana orang mempengaruhi tugas 
pemasaran dan kontak pelanggan. Judd dalam Payne
 (2000), telah mengembangkan skema
 kategorisasi berdasarakan tingkat frekuensi 
kontak pelanggan dan seberapa jauh staff dilibatkan 
dalam kegiatan- kegiatan pemasaran yang 
konvensional yang terdiri dari : contactor, modifier, 
influencer, dan isolated. 
Begitu juga dengan Lupiyoadi (2001), menyatakan 
bahwa ada empat kriteria peranan atau pengaruh dari 
aspek-aspek people yang mempengaruhi konsumen 
yaitu peran:  

a. Contractor, people disini 
berinteraksi langsung dengan 
konsumen dalam frekuensi yang 
cukup sering dan sangat 
mempengaruhi keputusan konsumen 
untuk membeli. 

b. Modifier, mereka tidak secara 
langsung mempengaruhi konsumen, 
tetapi cukup sering berhubungan 
dengan konsumen, misalnya 
frontliner. 

c. Influencer, mereka ini 
mempengaruhi konsumen daalm 
keputusan untuk membeli tetapi 
tidak secara langsung kontak dengan 
konsumen. 

d.  Isolated, people ini tidak secara 
langsung ikut serta dalam marketing 
mix dan juga tidak sering bertemu 
dengan konsumen misalnya 
karyawan bagian administrasi 
penjualan, SDM, dan data 
processin”. 
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pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar, meneliti 
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dan lain-lain. 
 
 Pengertian Pelayanan (Service) 
Menurut Christoper lovelock dalam Lupiyoadi ( 
2001), bahwa “customer service strategy mencakup 
: identifikasi misi jasa, penentuan sasaran dari 
customer service, perumusan strategy customer 
service, dan implementasi”. Zeithaml dan Bitner 
dalam Yazid (2003), menyatakan bahwa “peran 
orang yang dalam hal penyajian jasa terdiri dari 
karyawan lini depan dan yang mendukungnya 
dibagian belakang, sangat penting bagi keberhasilan 
organisasi jasa”. 
Adrian Payne (2000) seluruh kegiatan adalah 
proses, proses-proses meliputi prosedur, tugas-
tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan dan 
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Faktor–faktor Pelayanan (Service) 
Menurut Parasuraman, Zheitaml, dan Berry dalam 
Purnama (2001), menyatakan bahwa suatu dimensi 
atau faktor – faktor penentu yang dapat digunakan 
sebagai acuan untuk menilai kualitas ada 5, yaitu : 

a. Tangibles merupakan penampilan fisik 
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perlengkapan, dan sebagainya. 
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41VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI40 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI



 

kuantitatif serta pengujian statistik (Churchill, 
2002). Sifat penelitian ini adalah ekplanatory, yaitu 
penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan 
variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara 
satu variabel dengan variabel yang lain 
(Sugiono,2006). 
 
2. Data  
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah bersumber dari : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh 
dengan melakukan wawancara (interview) 
dan penyebaran daftar pertanyaan 
(quesioner) kepada responden penelitian. 

b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari 
jurnal, dokumen, dan peraturan yang ada di 
IKIP PGRI Bojonegoro, yang mendukung 
penelitian ini. 
 

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisi Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini ingin mengetahui 
koefisien regresi untuk mengetahui apakah variable 
Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Tempat 
(X4), Orang (X5), Proses (X6), dan Pelayanan (X7) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro (Y). Persamaaan regresi yang diperoleh 
nantinya dilakukan pengujian pada koefisien regresi 
dari masing-masing variable penelitian secara statistic 
yaitu dengan uji t dan uji F.  

 
Table Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : data diolah 2017 

Dari table tersebut diatas dapat dibuat suatu 
persamaan regresi untuk variable Produk (X1), Harga 
(X2), Promosi (X3), Tempat (X4), Orang (X5), 
Proses (X6), dan Pelayanan (X7) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 
Mahasiswa Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y) 
adalah sebagai berikut 

  
Y=1,645+0,084X1+0,025X2+0,124X3+0,016X4+
0,079X5+0,015X6+0,322X7 

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi  
Hasil analisis regresi melalui 

program computer output yang 
dihasilkan sebagai berikut 

Table Model Summary 
Model Summaryb 

Mo
del R 

R 
Squar

e 

Adjuste
d R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .477a .228 .192 .350 1.871 
a. Predictors: (Constant), x7, x2, x3, 
x4, x1, x5, x6 

 

b. Dependent 
Variable: y 

   

Sumber : data diolah 2017 
1) Koefisien Korelasi (R) 

Dari hasil analisis diperoleh koefisien 
korelasi antar variabel adalah sebesar 0,477 
mempunyai hubungan yang sedang dan positif 
terhadap variabel Keputusan Mahasiswa 
Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y). 

 

 Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constan
t) 1.645 .496  3.314 .001   

x1 .144 .065 .163 2.253 .025 .929 1.077 

x2 .025 .066 .028 .376 .707 .939 1.065 
x3 .124 .061 .149 2.034 .044 .954 1.048 

x4 .016 .032 .038 .516 .606 .942 1.062 
x5 .079 .076 .078 1.044 .298 .921 1.086 

x6 .015 .074 .015 .203 .839 .879 1.138 
x7 .322 .070 .366 4.622 .000 .811 1.233 

a. Dependent Variable: y       

 

Gambar  Proses Pengambilan Keputusan 
Konsumen 

Proses pembelian dimulai ketika 
pembeli mengenali suatu masalah atau 
kebutuhan. Penganalisaan keinginan dan 
kebutuhan ini terutama ditujukan untuk 
mengetahui adanya keinginan dan 
kebutuhan yang belum terpenuhi atau 
terpuaskan. Seorang konsumen yang 
tergerak oleh stimulus akan berusaha untuk 
mencari lebih banyak informasi. Beberapa 
pencarian informasi yang dilakukan 
konsumen tergantung pada kekuatan 
dorongannya, jumlah informasi yang 
dimiliki, kemudahan dalam memperoleh 
informasi tambahan, nilai yang dia berikan 
pada informasi tambahan dan kepuasan 
yang ia dapatkan dari pencarian informasi 
tersebut. 

Lamb (2001) menyatakan bahwa 
”ketika membeli produk secara umum 
konsumen mengikuti 5 tahapan proses, 
yaitu :  
1. Pengenalan akan Kebutuhan 

Pengenalan akan kebutuhan 
merupakan tahap pertama dalam proses 
pengambilan keputusan oleh konsumen. 
Pengenalan kebutuhan ini terjadi ketika 
konsumen menghadapi ketidakseimbangan 
antara keadaan yang sebenarnya dengan 
keinginan. Pengenalan kebutuhan terpicu 
pada saat konsuumen diekspos pada stimulus 
internal atau stimulus eksternal. 
2. Pencarian Informasi 

Setelah mengenali kebutuhan atau 
keinginan, konsumen meencari informasi 
tentang berbagai alternatif yang ada untuk 
memuaskan kebutuhannya. Pencarian 
informasi dapat terjadi secara internal, 
eksternal maupun keduanya. Pencarian 
informasi secara internal merupakan proses 
mengingat kembali informasi yang tersimpan 
di dalam ingatan yang berasal dari 
pengalaman sebelumnya. Sedangkan 
pencarian informasi secara eksternal adalah 
mencari informasi di lingkungan luar kita. 
Sumber informasi marketing lebih mengarah 
pada produk yang mencakup promosi, label 
dan kemasan produk. 
3. Evaluasi Alternatif 

Setelah mendapat informasi dan 
merancang sejumlah pertimbangan dari 
produk alternatif yang tersedia, konsumen 
siap untuk membuat suatu keputusan. 
Konsumen akan menggunakan informasi 

yang tersimpan di dalam ingatan, ditambah 
dengan informasi yang diperoleh dari luar 
untuk membangun suatu kriteria tertentu. 
Standar itu akan membantu konsumen untuk 
mengevaluasi dan membandingkan alternatif 
tersebut. 
4. Pembelian 

Sejalan dengan evaluasi atas 
sejumlah alternati-alternatif tersebut maka 
konsumen dapat memutuskan apakah produk 
akan dibeli atau tidak dibeli sama sekali. Jika 
konsumen memutuskan untuk melakukan 
pembelian, maka langkah berikutnya dalam 
proses ini adalah melakukan evaluasi 
terhadap produk tersebut setelah dibeli. 
5. Perilaku Pasca Pembelian 

Ketika membeli suatu produk, 
konsumen mengharapkan dampak tertentu 
dari pembelian tersebut. Bagimana harapan 
itu terpenuhi menentukan apakah konsumen 
puas atau tidak puas dengan pembelian 
tersebut. 

 
III. PERTANYAAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan kajian 
pustaka tersebut di atas, maka dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Sejauhmana pengaruh strategi bauran 
pemasaran yang terdiri dari; produk, 
harga, promosi, lokasi, proses, orang 
dan pelayanan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro ? 

2. Manakah dari bauran pemasaran yang 
terdiri dari; produk, harga , promosi, 
lokasi, proses, orang dan pelayanan 
yang paling dominan mempengaruhi 
mahasiswa dalam memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro ? 
 

IV. METODE 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey, 
yaitu kegiatan mengumpulkan data sebanyak-
banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan 
pendukung terhadap penelitian, dengan maksud 
untuk mengetahui status, gejala, menentukan 
kesamaan status dengan cara membandingkan 
dengan standard yang sudah dipilih dan atau 
ditentukan. (Arikunto,2006). Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan 
tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan 
atau objek penelitian (Djarwanto, 1996), yang 
dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data 
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Berdasarkan latar belakang dan kajian 
pustaka tersebut di atas, maka dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Sejauhmana pengaruh strategi bauran 
pemasaran yang terdiri dari; produk, 
harga, promosi, lokasi, proses, orang 
dan pelayanan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro ? 

2. Manakah dari bauran pemasaran yang 
terdiri dari; produk, harga , promosi, 
lokasi, proses, orang dan pelayanan 
yang paling dominan mempengaruhi 
mahasiswa dalam memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro ? 
 

IV. METODE 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey, 
yaitu kegiatan mengumpulkan data sebanyak-
banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan 
pendukung terhadap penelitian, dengan maksud 
untuk mengetahui status, gejala, menentukan 
kesamaan status dengan cara membandingkan 
dengan standard yang sudah dipilih dan atau 
ditentukan. (Arikunto,2006). Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan 
tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan 
atau objek penelitian (Djarwanto, 1996), yang 
dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data 
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Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
g) Variabel Pelayanan (X7) 

Diperoleh thitung sebesar 4.622 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel pelayanan (X7) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
2) Uji F 

Table Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regress
ion 5.476 7 .782 6.396 .000a 

Residu
al 18.590 152 .122   

Total 24.066 159    
a. Predictors: (Constant), x7, x2, x3, 
x4, x1, x5, x6 

  

b. Dependent 
Variable:y 

Sumber : data diolah 2017 
Dari hasil analisis regresi linier berganda 

diperoleh Fhitung sebesar 6,396 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari 
taraf signifikansi =0,05. maka dapat disimpulkan Ho 
ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan variabel Produk (X1), 
Harga (X2), Promosi (X3), Tempat (X4), Orang (X5), 
Proses (X6), dan Pelayanan (X7) secara simultan 
terhadap variabel Keputusan Mahasiswa Memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro (Y). 
3) Variabel Dominan 

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda, 
diketahui yang memiliki   nilai  koefisien regresi 
paling besar adalah dari koefisisen variable  
pelayanan diperoleh thitung sebesar 4.622, 
dibandingkan variabel bebas lainnya. Sehingga 
variabel pelayanan (X7) merupakan faktor yang 
dominan mempengaruhi keputusan Mahasiswa 
Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y). 
 
VI. KESIMPULAN dan SARAN 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh strategi bauran pemasaran yang 
terdiri dari produk, Harga, Promosi, Lokasi, 
Orang, Proses, Pelayanan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih IKIP PGRI Bojonegoro 
diperoleh. 

a) Produk berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

b) Harga tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

c) Promosi berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

d) Tempat atau lokasi tidak berpengaruh 
signifikan dan pada keputusan 
mahasiswa memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 

e) Orang tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

f) Proses tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

g) Pelayanan berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro.  

h) Secara simultan atau serempak 
diperoleh hasil Produk, Harga, 
Promosi, Tempat, Orang, Proses, dan 
Pelayanan secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan dan positif 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

Dari 7 variabel bauran pemasaran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
hanya 3 variabel yang berpengaruh 
signifikan dalam mempengaruhi 
keputusan mahasiswa memilih IKIP 
PGRI Bojonegoro yaitu produk, promosi, 
dan pelayanan. Sedangkan 4 variabel 
lainya tidak berpengaruh signifikan 
adapun variabelnya adalah harga, tempat, 
orang, dan proses.  
2. Berdasarkan pengujian variabel 

bebas secara parsial dengan 
menggunakan uji-t, pelayanan 
merupakan variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa memilih hal ini berarti 
bahwa pelayanan sangat menentukan 
keputusan mahasiswa memilih 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

A. Saran  
Dari kesimpulan tersebut diatas, maka 
adapun saran-saran yang diberikan peneliti 
antara lain sebagai berikut: 

 

2) Koefisien Determinasi (R2)  
Dari hasil analisis diperoleh koefisien 

determinasi (adjusted R squere) sebesar 0,192 
signifikan variasi yang dapat dijelaskan oleh 
variabel Produk (X1), Harga (X2), Promosi 
(X3), Tempat (X4), Orang (X5), Proses (X6), 
dan Pelayanan (X7) dengan variabel Keputusan 
Mahasiswa Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y) 
adalah sebesar 19,2%. Dan variasi yang 
dijelaskan oleh variabel lain selain variabel 
Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Tempat 
(X4), Orang (X5), Proses (X6), dan Pelayanan 
(X7) dengan variabel Keputusan Mahasiswa 
Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y) adalah 
sebesar 80,8%. Hasil R2 dalam penelitian ini 
cukup kecil hal ini disebabkan banyaknya 
prediktor penentu mahasiswa memilih kuliah di 
IKIP PGRI Bojonegoro seperti status akriditasi 
dan saran orang tua. Hasil ini sejalan dengan apa 
yang didapat ketika responden diberikan 
pertanyaan terbuka berupa Faktor lain yang 
mempengaruhi saudara memilih kuliah di IKIP 
PGRI Bojonegoro yang tidak tersebutkan 
diatas?. Dan 58 responden dari 160 responden 
atau 36,25% menjawab bahwa mereka memilih 
kuliah di IKIP PGRI Bojonegoro karena disuruh 
orang tua mereka.  

Pengujian Hipotesis  
1) Uji t  

Table Hasil Uji t (Parsial) 

Sumber : data diolah 2017 

Dari tebel tersebut diatas diperoleh thitung dari hasil 
analisis regresi linier berganda untuk masing-masing 
variable. 
a) Variabel Produk (X1) 

Diperoleh thitung sebesar 2.253 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.025, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel Produk (X1) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
b) Variabel Harga (X2) 

Diperoleh thitung sebesar 0.376 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.707, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel harga (X1) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
c) Variabel Promosi (X3) 

Diperoleh thitung sebesar 2.034 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.044, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel promosi (X3) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
d) Variabel Tempat (X4) 

Diperoleh thitung sebesar 0.516 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.606, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel tempat (X4) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
e) Variabel Orang (X5) 

Diperoleh thitung sebesar 1.044 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.298, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel orang (X5) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
f) Variabel Proses (X6) 

Diperoleh thitung sebesar 0.015 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.203, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel proses (X6) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffi
cients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolera
nce VIF 

1 

(Con
stant

) 
1.645 .496  3.314 .001   

x1 .144 .065 .163 2.253 .025 .929 1.077 

x2 .025 .066 .028 .376 .707 .939 1.065 

x3 .124 .061 .149 2.034 .044 .954 1.048 

x4 .016 .032 .038 .516 .606 .942 1.062 

x5 .079 .076 .078 1.044 .298 .921 1.086 

x6 .015 .074 .015 .203 .839 .879 1.138 

x7 .322 .070 .366 4.622 .000 .811 1.233 
a. Dependent 
Variable: y       

45VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI44 VOL. 8, NO.1 TAHUN 2017 – ISSN – 2088 – 1312 JURNAL GICI



 

Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
g) Variabel Pelayanan (X7) 

Diperoleh thitung sebesar 4.622 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel pelayanan (X7) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
2) Uji F 

Table Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regress
ion 5.476 7 .782 6.396 .000a 

Residu
al 18.590 152 .122   

Total 24.066 159    
a. Predictors: (Constant), x7, x2, x3, 
x4, x1, x5, x6 

  

b. Dependent 
Variable:y 

Sumber : data diolah 2017 
Dari hasil analisis regresi linier berganda 

diperoleh Fhitung sebesar 6,396 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari 
taraf signifikansi =0,05. maka dapat disimpulkan Ho 
ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat 
pengaruh yang signifikan variabel Produk (X1), 
Harga (X2), Promosi (X3), Tempat (X4), Orang (X5), 
Proses (X6), dan Pelayanan (X7) secara simultan 
terhadap variabel Keputusan Mahasiswa Memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro (Y). 
3) Variabel Dominan 

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda, 
diketahui yang memiliki   nilai  koefisien regresi 
paling besar adalah dari koefisisen variable  
pelayanan diperoleh thitung sebesar 4.622, 
dibandingkan variabel bebas lainnya. Sehingga 
variabel pelayanan (X7) merupakan faktor yang 
dominan mempengaruhi keputusan Mahasiswa 
Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y). 
 
VI. KESIMPULAN dan SARAN 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh strategi bauran pemasaran yang 
terdiri dari produk, Harga, Promosi, Lokasi, 
Orang, Proses, Pelayanan terhadap keputusan 

mahasiswa memilih IKIP PGRI Bojonegoro 
diperoleh. 

a) Produk berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

b) Harga tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

c) Promosi berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

d) Tempat atau lokasi tidak berpengaruh 
signifikan dan pada keputusan 
mahasiswa memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 

e) Orang tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

f) Proses tidak berpengaruh signifikan 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

g) Pelayanan berpengaruh signifikan dan 
positif pada keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro.  

h) Secara simultan atau serempak 
diperoleh hasil Produk, Harga, 
Promosi, Tempat, Orang, Proses, dan 
Pelayanan secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan dan positif 
pada keputusan mahasiswa memilih 
IKIP PGRI Bojonegoro. 

Dari 7 variabel bauran pemasaran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
hanya 3 variabel yang berpengaruh 
signifikan dalam mempengaruhi 
keputusan mahasiswa memilih IKIP 
PGRI Bojonegoro yaitu produk, promosi, 
dan pelayanan. Sedangkan 4 variabel 
lainya tidak berpengaruh signifikan 
adapun variabelnya adalah harga, tempat, 
orang, dan proses.  
2. Berdasarkan pengujian variabel 

bebas secara parsial dengan 
menggunakan uji-t, pelayanan 
merupakan variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap keputusan 
mahasiswa memilih hal ini berarti 
bahwa pelayanan sangat menentukan 
keputusan mahasiswa memilih 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 

A. Saran  
Dari kesimpulan tersebut diatas, maka 
adapun saran-saran yang diberikan peneliti 
antara lain sebagai berikut: 

 

2) Koefisien Determinasi (R2)  
Dari hasil analisis diperoleh koefisien 

determinasi (adjusted R squere) sebesar 0,192 
signifikan variasi yang dapat dijelaskan oleh 
variabel Produk (X1), Harga (X2), Promosi 
(X3), Tempat (X4), Orang (X5), Proses (X6), 
dan Pelayanan (X7) dengan variabel Keputusan 
Mahasiswa Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y) 
adalah sebesar 19,2%. Dan variasi yang 
dijelaskan oleh variabel lain selain variabel 
Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Tempat 
(X4), Orang (X5), Proses (X6), dan Pelayanan 
(X7) dengan variabel Keputusan Mahasiswa 
Memilih IKIP PGRI Bojonegoro (Y) adalah 
sebesar 80,8%. Hasil R2 dalam penelitian ini 
cukup kecil hal ini disebabkan banyaknya 
prediktor penentu mahasiswa memilih kuliah di 
IKIP PGRI Bojonegoro seperti status akriditasi 
dan saran orang tua. Hasil ini sejalan dengan apa 
yang didapat ketika responden diberikan 
pertanyaan terbuka berupa Faktor lain yang 
mempengaruhi saudara memilih kuliah di IKIP 
PGRI Bojonegoro yang tidak tersebutkan 
diatas?. Dan 58 responden dari 160 responden 
atau 36,25% menjawab bahwa mereka memilih 
kuliah di IKIP PGRI Bojonegoro karena disuruh 
orang tua mereka.  

Pengujian Hipotesis  
1) Uji t  

Table Hasil Uji t (Parsial) 

Sumber : data diolah 2017 

Dari tebel tersebut diatas diperoleh thitung dari hasil 
analisis regresi linier berganda untuk masing-masing 
variable. 
a) Variabel Produk (X1) 

Diperoleh thitung sebesar 2.253 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.025, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel Produk (X1) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
b) Variabel Harga (X2) 

Diperoleh thitung sebesar 0.376 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.707, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel harga (X1) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
c) Variabel Promosi (X3) 

Diperoleh thitung sebesar 2.034 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.044, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ho dan menerima Ha. dengan 
demikian secara parsial variabel promosi (X3) 
terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro. 
d) Variabel Tempat (X4) 

Diperoleh thitung sebesar 0.516 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.606, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel tempat (X4) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
e) Variabel Orang (X5) 

Diperoleh thitung sebesar 1.044 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.298, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel orang (X5) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Mahasiswa Memilih IKIP PGRI 
Bojonegoro.  
f) Variabel Proses (X6) 

Diperoleh thitung sebesar 0.015 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.203, maka nilai signifikansi 
tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 
disimpulkan monolak Ha dan menerima H0. dengan 
demikian secara parsial variabel proses (X6) terbukti 
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffi
cients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolera
nce VIF 

1 

(Con
stant

) 
1.645 .496  3.314 .001   

x1 .144 .065 .163 2.253 .025 .929 1.077 

x2 .025 .066 .028 .376 .707 .939 1.065 

x3 .124 .061 .149 2.034 .044 .954 1.048 

x4 .016 .032 .038 .516 .606 .942 1.062 

x5 .079 .076 .078 1.044 .298 .921 1.086 

x6 .015 .074 .015 .203 .839 .879 1.138 

x7 .322 .070 .366 4.622 .000 .811 1.233 
a. Dependent 
Variable: y       
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja potensi keindahan alam Wakatobi yang dapat 

dijadikan kekuatan utama dalam melakukan promosi destinasi wisata, kemudian apa saja yang masih menjadi 
kelemahan dalam melakukan promosi destinasi wisata Wakatobi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan 
identifikasi apa saja yang menjadi peluang serta ancaman dalam mempromosikan Wakatobi.  Tujuan berikutnya 
adalah merumuskan alternatif strategi promosi yang tepat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman untuk destinasi wisata Wakatobi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitinan ini menggunakan metode 
deskstudy yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang 
menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen internal/eksternal perusahaan, peraturan 
perundang-undangan yang terkait RSPO, laporan, data statistik, studi pustaka, dan lain-lain. Dalam 
merumuskan alternatif strategi, dilakukan analisis SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi keindahan alam Wakatobi sangat besar. Banyak sekali atraksi 
dan aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan selama mengunjungi Wakatobi. Terdapat banyak pulau indah yang 
dapat dikunjungi, terumbu karang, atol, bemacam-macam spesies ikan, penyu, dan paus sperma. Keindahan 
alam dan kekayaan flora fauna ini dapat dijadikan kekuatan Wakatobi dalam melakukan promosi. Alternatif 
strategi SO (strengths-opportunities) adalah dengan melakukan evaluasi dan menentukan kembali target pasar 
yang dituju, strategi WO (weaknesses-opportunities), yaitu dengan meningkatkan dan melakukan optimalisasi 
mesin pencari di internet agar mudah menemukan website serta tautan media sosial resmi visit wakatobi, strategi 
ST (strengths-threat), yaitu dengan meningkatkan aktivitas promosi online dan promosi di media sosial, strategi 
WT (weaknesses- threat) yaitu strategi promosi dengan menunjuk seorang public relations officer, untuk 
menjaga atau memelihara citra Wakatobi dan  melakukan klarifikasi berita-berita negatif yang berkembang 
kepada target pasar yang dituju. 
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1. variabel yang berpengaruh signifikan dalam 
mempengaruhi keputusan mahasiswa 
memilih IKIP PGRI Bojonegoro seperti 
produk, promosi, dan pelayanan, ketiga 
variable ini harus dipertahankan dan 
ditingkatkan oleh pengelola IKIP PGRI 
Bojonegoro agar mampu bersaing dengan 
perguruan tinggi lainya yang ada di 
Bojonegoro. Produk harus di tingkatkan 
seperti dengan penambahan program studi 
baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar 
tenaga kerja atau pengembangan program 
studi yang sudah ada dan juga kurikulumnya. 
Meningkatkan kegiatan promosi yang bukan 
hanya calon mahasiswa saja yang menjadi 
targetnya tetapi juga sebuah promosi yang 
bisa menyentuh ke para orang tua calon 
mahasiswa. Sedangkan 4 variabel lainya tidak 
berpengaruh signifikan adalah harga, tempat, 
orang, dan proses. Strategi penetapan harga 
harus dipertimbangkan dengan baik dan tepat 
serta memperbanyak program beasiswa, 
peningkatan profesionalitas orang-orang yang 
ada baik itu karyawan, pimpinan atau dosen 
dengan melaksanakan pelatihan atau studi 
banding.  

2. Pelayanan sangat menentukan keputusan 
mahasiswa memilih IKIP PGRI Bojonegoro. 
Pelayan harus dipertahankan dan 
dikembangkan dengan cara menambah 
fasilitas baru seperti ruang pamer atau 
Business centre yang digunakan untuk 
mempromosikan produk hasil kreatifitas 
mahasiswa, atau memperbaiki fasilitas 
penunjang yang sudah ada seperti menambah 
koleksi buku dan jurnal di perpustakaan dan 
penambahan Wi-Fi di tempat-tempat yang 
belum terjangkau saat ini. Staf dan dosen 
yang kooperatif dengan mahasiswa juga 
harus diperhatikan karena merekalah yang 
berhubungan langsung langsung dengan 
konsumen atau mahasiswa. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja potensi keindahan alam Wakatobi yang dapat 

dijadikan kekuatan utama dalam melakukan promosi destinasi wisata, kemudian apa saja yang masih menjadi 
kelemahan dalam melakukan promosi destinasi wisata Wakatobi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan 
identifikasi apa saja yang menjadi peluang serta ancaman dalam mempromosikan Wakatobi.  Tujuan berikutnya 
adalah merumuskan alternatif strategi promosi yang tepat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman untuk destinasi wisata Wakatobi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitinan ini menggunakan metode 
deskstudy yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang 
menggunakan data sekunder, baik berupa dokumen-dokumen internal/eksternal perusahaan, peraturan 
perundang-undangan yang terkait RSPO, laporan, data statistik, studi pustaka, dan lain-lain. Dalam 
merumuskan alternatif strategi, dilakukan analisis SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi keindahan alam Wakatobi sangat besar. Banyak sekali atraksi 
dan aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan selama mengunjungi Wakatobi. Terdapat banyak pulau indah yang 
dapat dikunjungi, terumbu karang, atol, bemacam-macam spesies ikan, penyu, dan paus sperma. Keindahan 
alam dan kekayaan flora fauna ini dapat dijadikan kekuatan Wakatobi dalam melakukan promosi. Alternatif 
strategi SO (strengths-opportunities) adalah dengan melakukan evaluasi dan menentukan kembali target pasar 
yang dituju, strategi WO (weaknesses-opportunities), yaitu dengan meningkatkan dan melakukan optimalisasi 
mesin pencari di internet agar mudah menemukan website serta tautan media sosial resmi visit wakatobi, strategi 
ST (strengths-threat), yaitu dengan meningkatkan aktivitas promosi online dan promosi di media sosial, strategi 
WT (weaknesses- threat) yaitu strategi promosi dengan menunjuk seorang public relations officer, untuk 
menjaga atau memelihara citra Wakatobi dan  melakukan klarifikasi berita-berita negatif yang berkembang 
kepada target pasar yang dituju. 
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Business centre yang digunakan untuk 
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mahasiswa, atau memperbaiki fasilitas 
penunjang yang sudah ada seperti menambah 
koleksi buku dan jurnal di perpustakaan dan 
penambahan Wi-Fi di tempat-tempat yang 
belum terjangkau saat ini. Staf dan dosen 
yang kooperatif dengan mahasiswa juga 
harus diperhatikan karena merekalah yang 
berhubungan langsung langsung dengan 
konsumen atau mahasiswa. 
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memilihi diantara berbagai alternatif. Ketiga, 
Konsumen harus mengambil pengetahuan produk 
dari ingatan atau memori untuk digunakan dalam 
integrasi dan proses interpretasi (perhatian dan 
pemahaman). Secara umum, proses komunikasi 
adalah sebagai berikut. 
 

 
Gambar 1. Proses komunikasi 

 
Dari Gambar 1. dapat dilihat bahwa proses 

komunikasi terdiri dari pelaku komunikasi yang 
mengirim dan juga yang menerima pesan, alat 
komunikasi berupa pesan dan media, fungsi 
komunikasi yaitu penyandian, pengartian, respon, dan 
umpan balik, serta gangguan. Pengirim pesan harus 
menentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi 
sasaran komunikasi dan respon apa yang diharapkan. 
Pengirim pesan juga harus melakukan proses 
menerjemahkan pesan kedalam simbol-simbol 
tertentu, sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dan 
diinterpretasikan sama oleh penerima dalam proses 
pengartian yang biasa dilakukan. Selain itu, pengirim 
pesan harus mengirim pesan melalui media yang 
efisien agar dapat menjangkau penerima pesan 
sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik 
sehingga bisa memantau respon penerima pesan 
(Tjiptono, 2015).  

Terdapat beberapa tipe promosi yang dapat 
dilakukan, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan 
personal, dan publisitas (Peter dan Olson, 2014), 
acara dan pengalaman (Kotler dan Keller, 2009) serta 
direct and online marketing (Tjiptono, 2015). Iklan 
adalah segala bentuk sajian informasi bukan 
perseorangan yang memerlukan biaya yang terkait 
dengan produk, merek, perusahaan, atau toko. Iklan 
dapat dilakukan melalui berbagai macam media 
seperti internet, televisi, radio, media cetak (surat 
kabar, majalah), baliho, bilboard, dan lain-lain. 
Tantangan paling besar ketika melakukan periklanan 
adalah membuat pesan dalam iklan dan memilih 
media yang sesuai dengan target pasar sehingga 
menarik perhatian konsumen dan pesan yang 
disampaikan dapat dipahami dengan baik. Menurut 
Kotler dan Keller (2009), iklan dapat di klasifikasikan 

menurut tujuannya yaitu iklan informatif, iklan 
persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguat. Iklan 
informatif bertujuan untuk menciptakan kesadaran 
merek dan pengetahuan produk yang ada, iklan 
persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, 
preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau 
jasa, iklan pengingat bertujuan untuk menstimulasi 
pembelian berulang produk atau jasa, dan iklan 
penguat yang bertujuan meyakinkan pembeli saat ini 
bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat.  

Tipe promosi kedua yang dapat dilakukan 
adalah promosi penjualan yaitu, stimulus langsung 
terhadap konsumen agar melakukan pembelian (Peter 
dan Olson, 2014). Promosi penjualan mencakup 
promosi konsumen (sampel, kupon, penawaran, 
pengembalian dana tunai, potongan harga, premi, 
hadiah, percobaan gratis, garansi, dan demonstrasi), 
promosi dagang (potongan harga, insentif untuk  
iklan, barang gratis), dan promosi bisnis dan tenaga 
penjualan (pameran dagang dan konvensi, kontes 
tenaga penjualan, dan iklan khusus). Perbedaannya 
adalah jika iklan dimaksudkan untuk menawarkan 
alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan 
bertujuan menawarkan insentif untuk konsumen ( 
Kotler dan Keller, 2009), komunikasi agar konsumen 
tertarik melakukan pembelian, dan  invitasi yaitu 
mengharapkan agar konsumen segera melakukan 
transaksi pembelian (Tjiptono, 2015). 
  Promosi penjualan personal merupakan tipe 
promosi selanjutnya. Tipe ini melibatkan interaksi 
personal langsung antara calon pembeli dan 
wiraniaga, sehingga promosi penjualan personal ini 
mengutamakan komunikasi yang diyakini sangat 
efektif dalam tahap pembentukan preferensi, 
keyakinan, dan tindakan pembeli. Pembeli 
diharapkan menjadi lebih termotivasi untuk 
memperhatikan dan memahami informasi yang 
diberikan oleh wiraniaga mengenai sebuah produk 
(Peter dan Olson, 2014). Menurut Tjiptono (2015), 
terdapat tiga manfaat pokok ketika melakukan 
promosi penjualan yaitu, melakukan komunikasi 
dengan memberikan informasi yang menarik 
perhatian konsumen, memberikan insentif berupa 
kontribusi, konsesi, atau dorongan yeng bernilai 
tambah kepada konsumen, dan mengharapkan agar 
konsumen segera melakukan pembelian. 

Tipe promosi dengan publisitas merupakan 
bentuk komunikasi apapun mengenai perusahaan, 
produk, atau merek pemasar, yang dilakukan tanpa 
mengeluarkan biaya (Peter dan Olson, 2014). Salah 
satu bentuk lain dari promosi publisitas ini adalah 
public relations. Beberapa keunggulan public 
relations menurut Tjiptono (2015),  adalah memiliki 
kredibilitas tinggi, kemampuan untuk menjangkau 
audiens yang cenderung menghindari wiraniaga dan 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati sangat besar di 
dunia. Di dukung dengan lebih dari 17.000 pulau, 
Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas dan 
masuk kedalam segitiga terumbu karang dunia, serta 
terdapatnya hutan hujan tropis, ini yang menyebabkan 
Indonesia masuk kedalam negara yang memilki 
keanakeragaman hayati terbesar nomer 3 dunia. Di 
dalamnya terdapat lebih dari 1.500 spesies burung, 
kemudian sekitar 800 spesies reptil, 300 spesies 
amphibi, dan lebih dari 500 spesies mamalia. 

Dengan adanya keanekargaman hayati yang 
begitu besar ini, maka banyak potensi sumberdaya 
alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu sumber 
peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata 
bahari. Indonesia sering juga disebut sebagai negara 
bahari karena memiliki berbagai macam ekosistem 
pesisir dan laut yang indah dan masih alami, 
sehinggal hal ini menjadi kekuatan Indonesia dalam 
mengembangkan wisata bahari. Pengembangan 
potensi wisata bahari ini memiliki sejumlah multiplier 
effects sangat besar, seperti meningkatnya pendapatan 
masyarakat sekitar, perolehan devisa, dan penciptaan 
lapangan kerja. Wisata bahari merupakan salah satu 
kegiatan wisata yang berkaitan dengan pantai dan 
lautan. Kawasan pesisir dan laut Indonesia 
merupakan tempat ideal bagi seluruh jenis aktivitas 
pariwisata bahari yang meliputi: (1) sun bathing at the 
beach or pool; (2) ocean or freshwater swimming; 
(3) beachside and freshwater sports such as water 
scooter, sausage boat, water tricycle, wind surfing, 
surfboarding, paddle board, parasailing, kayacking, 
catamarans, etc; (4) pleasure boating; (5) ocean 
yachting; (6) cruising; (7) fishing; (8) diving, 
snorkeling, glass boat viewing and underwater 
photography; (9) marine parks; (10) canoeing; 
and (11) coastal parks, wild life reserves, rain forest, 
gardens and trails, fishing villages (Dahuri, 2009). 

Salah satu wisata bahari yang menjadi 
prioritas tujuan wisata di Indonesia adalah Wakatobi. 
Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Tenggara termasuk dalam Wilayah Taman 
Nasional Indoensia, yang berupa  kepualauan terdiri 
dari empat pulau utama yaitu Wangi-wangi, 
Kaledupa, Tomia, dan Binuang. Wakatobi juga 
merupakan UNESCO World Biosphere Reverse, yang 
artinya bahwa terdapat usaha-usaha untuk pelestarian 
ekossitem dan keanekaragaman hayati di daerah ini. 
Pantai dan laut di sekitar pulau-pulau inilah yang 
menjadi kawasan utama pengembangan pariwisata 
bahari di Wakatobi.  Letak Wakatobi yang termasuk 

kedalam segitiga terumbu karang dunia semakin 
meningkatkan dayatarik wisatawan baik wisatawan 
nusantara maupun mancanegara. Daya tarik utama 
wisata di Wakatobi adalah dengan menikmati 
perpaduan flora, fauna, keindahan alam dan budaya. 
Terdapat sekitar 942 spesies ikan dan 750 spesies 
karang laut dari 850 total spesies dunia menjadikan 
Wakatobi sebagai lokasi diving yang sangat istimewa 
dan langka. Dengan demikian Wakatobi merupakan 
tujuan wisata yang dapat diandalkan bagi pemerintah 
dan memiliki potensi yang besar untuk lebih 
dikembangkan lagi.  
 Dengan berbagai potensi dan keunggulan 
yang dimiliki daerah wisata Wakatobi serta agar dapat 
lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan baik 
wisatawan nusantara maupun mancanegara tentunya 
diperlukan strategi promosi wisata yang efektif.  
Strategi menurut David (2011), adalah cara agar 
tujuan jangka panjang dapat tercapai, sedangkan 
pengertian promosi menurut  Kotler dan Keller 
(2009), adalah berbagai cara untuk 
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 
konsumen secara langsung maupun tidak langsung 
tentang suatu produk. Dengan demikian strategi 
promosi untuk tujuan wisata dapat diartikan cara 
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 
seorang yang berpotensi untuk menjadi wisatawan 
secara langsung maupun tidak langsung, agar 
melakukan kunjungan wisata dengan maksud 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
daerah wisata dan  negara pada umumnya. 
 Promosi juga merupakan gambaran lain 
tentang komunikasi yang dilakukan untuk 
mempengaruhi orang agar melakukan pembelian 
terhadap suatu barang atau produk. Promosi 
merupakan salah satu faktor penentu dalam 
keberhasilan program pemasaran. Dalam kaitannya 
dengan tuujuan wisata Wakatobi, seberapa pun indah 
dan menariknya tujuan wisata tersebut, jika jarang 
terdengar  atau jarang diketahui orang dan jarang 
tersampaikan maka tingkat kunjungan wisatawannya 
tentu akan stagnan bahkan menurun, sehingga sangat 
dibutuhkan komunikasi terhadap calon wisatawan 
potensial melalui promosi.  
 Promosi dirasakan oleh konsumen sebagai 
informasi kepada dirinya. Konsumen menggunakan 
informasi tersebut untuk mengambil keputusan. 
Informasi tersebut kemudian diproses (diambil, 
ditafsirkan, dan digunakan) oleh sistem kognitif untuk 
mempengaruhi keputusan. Terdapat tiga proses 
kognitif penting yaitu, pertama, konsumen harus 
menafsirkan informasi relevan dalam lingkungan 
untuk menciptakan pengetahuan. Kedua, konsumen 
harus mengkombinasikan atau memadukan 
pengetahuan tersebut untuk melakukan evaluasi dan 
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pemahaman). Secara umum, proses komunikasi 
adalah sebagai berikut. 
 

 
Gambar 1. Proses komunikasi 

 
Dari Gambar 1. dapat dilihat bahwa proses 

komunikasi terdiri dari pelaku komunikasi yang 
mengirim dan juga yang menerima pesan, alat 
komunikasi berupa pesan dan media, fungsi 
komunikasi yaitu penyandian, pengartian, respon, dan 
umpan balik, serta gangguan. Pengirim pesan harus 
menentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi 
sasaran komunikasi dan respon apa yang diharapkan. 
Pengirim pesan juga harus melakukan proses 
menerjemahkan pesan kedalam simbol-simbol 
tertentu, sedemikian rupa sehingga bisa dipahami dan 
diinterpretasikan sama oleh penerima dalam proses 
pengartian yang biasa dilakukan. Selain itu, pengirim 
pesan harus mengirim pesan melalui media yang 
efisien agar dapat menjangkau penerima pesan 
sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik 
sehingga bisa memantau respon penerima pesan 
(Tjiptono, 2015).  

Terdapat beberapa tipe promosi yang dapat 
dilakukan, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan 
personal, dan publisitas (Peter dan Olson, 2014), 
acara dan pengalaman (Kotler dan Keller, 2009) serta 
direct and online marketing (Tjiptono, 2015). Iklan 
adalah segala bentuk sajian informasi bukan 
perseorangan yang memerlukan biaya yang terkait 
dengan produk, merek, perusahaan, atau toko. Iklan 
dapat dilakukan melalui berbagai macam media 
seperti internet, televisi, radio, media cetak (surat 
kabar, majalah), baliho, bilboard, dan lain-lain. 
Tantangan paling besar ketika melakukan periklanan 
adalah membuat pesan dalam iklan dan memilih 
media yang sesuai dengan target pasar sehingga 
menarik perhatian konsumen dan pesan yang 
disampaikan dapat dipahami dengan baik. Menurut 
Kotler dan Keller (2009), iklan dapat di klasifikasikan 

menurut tujuannya yaitu iklan informatif, iklan 
persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguat. Iklan 
informatif bertujuan untuk menciptakan kesadaran 
merek dan pengetahuan produk yang ada, iklan 
persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, 
preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau 
jasa, iklan pengingat bertujuan untuk menstimulasi 
pembelian berulang produk atau jasa, dan iklan 
penguat yang bertujuan meyakinkan pembeli saat ini 
bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat.  

Tipe promosi kedua yang dapat dilakukan 
adalah promosi penjualan yaitu, stimulus langsung 
terhadap konsumen agar melakukan pembelian (Peter 
dan Olson, 2014). Promosi penjualan mencakup 
promosi konsumen (sampel, kupon, penawaran, 
pengembalian dana tunai, potongan harga, premi, 
hadiah, percobaan gratis, garansi, dan demonstrasi), 
promosi dagang (potongan harga, insentif untuk  
iklan, barang gratis), dan promosi bisnis dan tenaga 
penjualan (pameran dagang dan konvensi, kontes 
tenaga penjualan, dan iklan khusus). Perbedaannya 
adalah jika iklan dimaksudkan untuk menawarkan 
alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan 
bertujuan menawarkan insentif untuk konsumen ( 
Kotler dan Keller, 2009), komunikasi agar konsumen 
tertarik melakukan pembelian, dan  invitasi yaitu 
mengharapkan agar konsumen segera melakukan 
transaksi pembelian (Tjiptono, 2015). 
  Promosi penjualan personal merupakan tipe 
promosi selanjutnya. Tipe ini melibatkan interaksi 
personal langsung antara calon pembeli dan 
wiraniaga, sehingga promosi penjualan personal ini 
mengutamakan komunikasi yang diyakini sangat 
efektif dalam tahap pembentukan preferensi, 
keyakinan, dan tindakan pembeli. Pembeli 
diharapkan menjadi lebih termotivasi untuk 
memperhatikan dan memahami informasi yang 
diberikan oleh wiraniaga mengenai sebuah produk 
(Peter dan Olson, 2014). Menurut Tjiptono (2015), 
terdapat tiga manfaat pokok ketika melakukan 
promosi penjualan yaitu, melakukan komunikasi 
dengan memberikan informasi yang menarik 
perhatian konsumen, memberikan insentif berupa 
kontribusi, konsesi, atau dorongan yeng bernilai 
tambah kepada konsumen, dan mengharapkan agar 
konsumen segera melakukan pembelian. 

Tipe promosi dengan publisitas merupakan 
bentuk komunikasi apapun mengenai perusahaan, 
produk, atau merek pemasar, yang dilakukan tanpa 
mengeluarkan biaya (Peter dan Olson, 2014). Salah 
satu bentuk lain dari promosi publisitas ini adalah 
public relations. Beberapa keunggulan public 
relations menurut Tjiptono (2015),  adalah memiliki 
kredibilitas tinggi, kemampuan untuk menjangkau 
audiens yang cenderung menghindari wiraniaga dan 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki keanekaragaman hayati sangat besar di 
dunia. Di dukung dengan lebih dari 17.000 pulau, 
Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas dan 
masuk kedalam segitiga terumbu karang dunia, serta 
terdapatnya hutan hujan tropis, ini yang menyebabkan 
Indonesia masuk kedalam negara yang memilki 
keanakeragaman hayati terbesar nomer 3 dunia. Di 
dalamnya terdapat lebih dari 1.500 spesies burung, 
kemudian sekitar 800 spesies reptil, 300 spesies 
amphibi, dan lebih dari 500 spesies mamalia. 

Dengan adanya keanekargaman hayati yang 
begitu besar ini, maka banyak potensi sumberdaya 
alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu sumber 
peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata 
bahari. Indonesia sering juga disebut sebagai negara 
bahari karena memiliki berbagai macam ekosistem 
pesisir dan laut yang indah dan masih alami, 
sehinggal hal ini menjadi kekuatan Indonesia dalam 
mengembangkan wisata bahari. Pengembangan 
potensi wisata bahari ini memiliki sejumlah multiplier 
effects sangat besar, seperti meningkatnya pendapatan 
masyarakat sekitar, perolehan devisa, dan penciptaan 
lapangan kerja. Wisata bahari merupakan salah satu 
kegiatan wisata yang berkaitan dengan pantai dan 
lautan. Kawasan pesisir dan laut Indonesia 
merupakan tempat ideal bagi seluruh jenis aktivitas 
pariwisata bahari yang meliputi: (1) sun bathing at the 
beach or pool; (2) ocean or freshwater swimming; 
(3) beachside and freshwater sports such as water 
scooter, sausage boat, water tricycle, wind surfing, 
surfboarding, paddle board, parasailing, kayacking, 
catamarans, etc; (4) pleasure boating; (5) ocean 
yachting; (6) cruising; (7) fishing; (8) diving, 
snorkeling, glass boat viewing and underwater 
photography; (9) marine parks; (10) canoeing; 
and (11) coastal parks, wild life reserves, rain forest, 
gardens and trails, fishing villages (Dahuri, 2009). 

Salah satu wisata bahari yang menjadi 
prioritas tujuan wisata di Indonesia adalah Wakatobi. 
Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Tenggara termasuk dalam Wilayah Taman 
Nasional Indoensia, yang berupa  kepualauan terdiri 
dari empat pulau utama yaitu Wangi-wangi, 
Kaledupa, Tomia, dan Binuang. Wakatobi juga 
merupakan UNESCO World Biosphere Reverse, yang 
artinya bahwa terdapat usaha-usaha untuk pelestarian 
ekossitem dan keanekaragaman hayati di daerah ini. 
Pantai dan laut di sekitar pulau-pulau inilah yang 
menjadi kawasan utama pengembangan pariwisata 
bahari di Wakatobi.  Letak Wakatobi yang termasuk 

kedalam segitiga terumbu karang dunia semakin 
meningkatkan dayatarik wisatawan baik wisatawan 
nusantara maupun mancanegara. Daya tarik utama 
wisata di Wakatobi adalah dengan menikmati 
perpaduan flora, fauna, keindahan alam dan budaya. 
Terdapat sekitar 942 spesies ikan dan 750 spesies 
karang laut dari 850 total spesies dunia menjadikan 
Wakatobi sebagai lokasi diving yang sangat istimewa 
dan langka. Dengan demikian Wakatobi merupakan 
tujuan wisata yang dapat diandalkan bagi pemerintah 
dan memiliki potensi yang besar untuk lebih 
dikembangkan lagi.  
 Dengan berbagai potensi dan keunggulan 
yang dimiliki daerah wisata Wakatobi serta agar dapat 
lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan baik 
wisatawan nusantara maupun mancanegara tentunya 
diperlukan strategi promosi wisata yang efektif.  
Strategi menurut David (2011), adalah cara agar 
tujuan jangka panjang dapat tercapai, sedangkan 
pengertian promosi menurut  Kotler dan Keller 
(2009), adalah berbagai cara untuk 
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 
konsumen secara langsung maupun tidak langsung 
tentang suatu produk. Dengan demikian strategi 
promosi untuk tujuan wisata dapat diartikan cara 
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 
seorang yang berpotensi untuk menjadi wisatawan 
secara langsung maupun tidak langsung, agar 
melakukan kunjungan wisata dengan maksud 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar 
daerah wisata dan  negara pada umumnya. 
 Promosi juga merupakan gambaran lain 
tentang komunikasi yang dilakukan untuk 
mempengaruhi orang agar melakukan pembelian 
terhadap suatu barang atau produk. Promosi 
merupakan salah satu faktor penentu dalam 
keberhasilan program pemasaran. Dalam kaitannya 
dengan tuujuan wisata Wakatobi, seberapa pun indah 
dan menariknya tujuan wisata tersebut, jika jarang 
terdengar  atau jarang diketahui orang dan jarang 
tersampaikan maka tingkat kunjungan wisatawannya 
tentu akan stagnan bahkan menurun, sehingga sangat 
dibutuhkan komunikasi terhadap calon wisatawan 
potensial melalui promosi.  
 Promosi dirasakan oleh konsumen sebagai 
informasi kepada dirinya. Konsumen menggunakan 
informasi tersebut untuk mengambil keputusan. 
Informasi tersebut kemudian diproses (diambil, 
ditafsirkan, dan digunakan) oleh sistem kognitif untuk 
mempengaruhi keputusan. Terdapat tiga proses 
kognitif penting yaitu, pertama, konsumen harus 
menafsirkan informasi relevan dalam lingkungan 
untuk menciptakan pengetahuan. Kedua, konsumen 
harus mengkombinasikan atau memadukan 
pengetahuan tersebut untuk melakukan evaluasi dan 
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• Bagaimana strategi yang komunikasi yang 
tepat untuk mempromosikan destinasi wisata 
Wakatobi ? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apa saja potensi keindahan alam Wakatobi yang dapat 
dijadikan kekuatan utama dalam melakukan promosi 
destinasi, kemudian apa saja yang masih menjadi 
kelemahan dalam melakukan promosi destinasi 
Wakatobi. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
melakukan identifikasi apa saja yang menjadi peluang 
serta ancaman dalam mempromosikan Wakatobi.  
Tujuan berikutnya adalah apa strategi promosi yang 
tepat dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman untuk destinasi wisata 
Wakatobi. 
 
Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
dan informasi serta masukan bagi pihak yang 
berkepentingan dalam usaha untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke destinasi Wakatobi. Bahan 
dan informasi tersebut diharapkan berguna bagi 
pemerintah daerah maupun pusat untuk menyusun 
program dan strategi promosi yang efektif.  
 
Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas 
pada promosi tujuan wisata Wakatobi, dengan 
melakukan analisis data sekunder. Data yang 
didapatkan kemudian dianalisis menggunakan 
analisis SWOT untuk mendapatkan alternatif startegi 
promosi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kunjungan wisata. 
 
Kerangka Pemikiran 
 Sebagai kawasan Taman Nasional yang juga 
memiliki area untuk dimanfaatkan sebagai  
destinasi wisata, tentunya pemerintah daerah 
Wakatobi telah melakukan berbagai upaya dalam 
memperkenalkan obyek-obyek wisatanya kepada 
wisatawan, baik lokal atau dalam negeri maupun 
wisatawan mancanegara. Cara untuk 
memperkenalkan tersebut di susun dalam suatu 
strategi promosi sedemikian rupa hingga Wakatobi 
dapat dikenal dan wisatawan memutuskan untuk 
berkunjung. Dari strategi promosi yang telah 
dilakukan akan di penelitian dengan metode 
deskresearch baik dari internet (online), data 
publikasi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta 
studi kepustakaan.  
 Hasil yang didapatkan dari deskreserach 
kemudian akan dianalisis menggunakan analisis 
SWOT untuk identifikasi faktor-faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari hasil 
identifikasi ini akan disusun alternatif strategi 
promosi yang mungkin dilakukan oleh pemangku 
kepentingan dalam mempromosikan Wakatobi guna 
meningkatkan kunjungan wisatawan. 
 
 

 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan 
suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki (Nazir,1988). Penelitian deskriptif kualitatif 
ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang 
suatu fakta atau kejadian, fenomena, keadaan yang 
sedang terjadi. Dalam Penelitian ini menafsirkan dan 
menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi 
yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang 
terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan 
antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar 
variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada 
serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan 
sebagainya. 

 

iklan, dan memungkinkan untuk mendramatisasi 
suatu produk. Menurut Kotler dan Keller (2009), 
publisitas berperan penting karena memiliki beberapa 
tugas, yaitu meluncurkan produk baru, mereposisi 
produk yang telah dewasa tau matang, 
mengembangkan minat dan katagori produk, 
mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, 
mempertahankan produk yang menghadapi masalah 
publik, dan membangun citra produk. 

Promosi juga bisa dilakukan dengan 
membuat atau mensponsori suatu acara atau event dan 
memberikan pengalaman atau experiences kepada 
konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009), tujuan 
promosi dengan mensponsori atau membuat acara 
adalah, yang pertama untuk melakukan identifikasi 
pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, kedua, untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk, 
ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi 
tentang asosiasi merek produk, keempat, memperkuat 
citra merek, kelima, menciptakan pengalaman dan 
membangkitkan perasaan, keenam, mengekspresikan 
komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, 
ketujuh, menghibur, dan kedelapan, menciptkan 
penjualan atau peluang promosi.  

Menurut Tiptono (2015), saat ini sedang 
berkembang tipe promosi secara Direct dan Online 
dengan beragam bentuk seperti direct print and 
reproduction (CD-ROM), direct-response TV and 
radio ( pemasaran interaktif menggunakan FTA-TV, 
Pay-TV, narrocast TV and radio, TV interaktif dan 
radio interaktif), telemarketing, tele-sales, electronic 
dispensing and kiosks, direct selling, e-commerce, 
dan direct and online database. Kelebihan 
menggunakan promosi tipe ini adalah, pertama non 
public communication, yang artinya pesan 
disampaiakan kepada orang tertentu dan tidak bersifat 
masal, yang kedua costumized, artinya pesan dapat 
dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik 
pelanggan individual yang dituju, ketiga, up-to-date, 
artinya pesan dapat disiapkan sangat cepat, dan 
keempat, interctive, artinya pesan dapat dirubah 
sesuai respon konsumen.  

Dalam melakukan promosi dalam dunia 
pariwisata tentunya berbeda dengan produk dan jasa 
lainnya. Menurut Marpaung (2002), pariwisata adalah 
kegiatan rekreasi yang dilakukan di luar rumah yang 
mengambil waktu lebih dari 24 jam, seperti 
kunjungan yang dilakukan selama minimal dua hari. 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai 
kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 
daerah. Terdapat tiga unsur utama didalam pariwisata 
yaitu manusia (man) yang melakukan perjalanan 
wisata, ruang (space) atau daerah ruang lingkup 
dalam melakukan perjalanan, dan waktu (time), yaitu 
waktu yang digunakan selama perjalanan dan tinggal 
di daerah tujuan wisata. Dari unsur tersebut manusia 
(man) merupakan tujuan utama dilakukannya 
promosi, karena untuk unsur ruang (space), dan 
waktu (time) dapat diputuskan oleh manusia 
berdasarkan informasi dari promosi. Unsur manusia 
biasa disebut juga dengan wisatawan. Wisatawan 
dapat dibagi menjadi kedalam dua kelompok besar 
yaitu wisatawan dalam negeri atau wisatawan 
domestik dan wisatawan mancanegara, yaitu 
wisatawan yang mengadakan perjalanan wisata 
keluar dari negaranya untuk mengunjungi negara lain. 
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan 
daerah, tentunya destinasi wisata Wakatobi telah 
menjadi prioritas tujuan kunjungan dari wisatawan 
baik lokal maupun mancanegara, tetapi pada 
kenyataanya, tingkat kunjungan wisatawan masih 
tergolong sedikit dibandingkan dengan destinasi 
wisata lain yang sejenis, seperti Derawan, Berau dan 
Raja Ampat, Sorong Hal ini tentunya menjadi 
perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah untuk 
memformulasikan suatu strategi promosi yang dapat 
meningkatkan kunjungan wisata ke Wakatobi  

Perumusan Masalah 
Taman Nasional wakatobi yang begitu kaya akan 

keindahan alam pantai dan bawah laut, belum dapat 
menaikkan tingkat kunjungan wisata ke Wakatobi 
secara signifikan. Telah banyak upaya yang 
dilakukan, baik oleh pemerintah daerah setempat 
maupun dari Kementerian Pariwisata untuk menarik 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar 
berkunjung ke Wakatobi. Informasi dan promosi yang 
dilakukan pemda setempat dan didukung oleh 
Kementerian Pariwisata juga sudah sering dilakukan, 
sehingga perlu di evaluasi kembali untuk mermuskan 
strategi promosi yang tepat, sehingga dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi. 
Dari beberapa permasalahan tersebut, maka 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

• Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan untuk merumuskan strategi 
promosi destinasi wisata Wakatobi ? 

• Apa saja peluang dan ancaman yang harus 
dipertimbangkan dalam merumuskan strategi 
promosi pada destinasi wisata Wakatobi ? 
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promosi yang mungkin dilakukan oleh pemangku 
kepentingan dalam mempromosikan Wakatobi guna 
meningkatkan kunjungan wisatawan. 
 
 

 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan 
suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 
untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki (Nazir,1988). Penelitian deskriptif kualitatif 
ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang 
suatu fakta atau kejadian, fenomena, keadaan yang 
sedang terjadi. Dalam Penelitian ini menafsirkan dan 
menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi 
yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang 
terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan 
antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar 
variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada 
serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan 
sebagainya. 

 

iklan, dan memungkinkan untuk mendramatisasi 
suatu produk. Menurut Kotler dan Keller (2009), 
publisitas berperan penting karena memiliki beberapa 
tugas, yaitu meluncurkan produk baru, mereposisi 
produk yang telah dewasa tau matang, 
mengembangkan minat dan katagori produk, 
mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, 
mempertahankan produk yang menghadapi masalah 
publik, dan membangun citra produk. 

Promosi juga bisa dilakukan dengan 
membuat atau mensponsori suatu acara atau event dan 
memberikan pengalaman atau experiences kepada 
konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009), tujuan 
promosi dengan mensponsori atau membuat acara 
adalah, yang pertama untuk melakukan identifikasi 
pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, kedua, untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk, 
ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi 
tentang asosiasi merek produk, keempat, memperkuat 
citra merek, kelima, menciptakan pengalaman dan 
membangkitkan perasaan, keenam, mengekspresikan 
komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, 
ketujuh, menghibur, dan kedelapan, menciptkan 
penjualan atau peluang promosi.  

Menurut Tiptono (2015), saat ini sedang 
berkembang tipe promosi secara Direct dan Online 
dengan beragam bentuk seperti direct print and 
reproduction (CD-ROM), direct-response TV and 
radio ( pemasaran interaktif menggunakan FTA-TV, 
Pay-TV, narrocast TV and radio, TV interaktif dan 
radio interaktif), telemarketing, tele-sales, electronic 
dispensing and kiosks, direct selling, e-commerce, 
dan direct and online database. Kelebihan 
menggunakan promosi tipe ini adalah, pertama non 
public communication, yang artinya pesan 
disampaiakan kepada orang tertentu dan tidak bersifat 
masal, yang kedua costumized, artinya pesan dapat 
dirancang dan disiapkan khusus untuk menarik 
pelanggan individual yang dituju, ketiga, up-to-date, 
artinya pesan dapat disiapkan sangat cepat, dan 
keempat, interctive, artinya pesan dapat dirubah 
sesuai respon konsumen.  

Dalam melakukan promosi dalam dunia 
pariwisata tentunya berbeda dengan produk dan jasa 
lainnya. Menurut Marpaung (2002), pariwisata adalah 
kegiatan rekreasi yang dilakukan di luar rumah yang 
mengambil waktu lebih dari 24 jam, seperti 
kunjungan yang dilakukan selama minimal dua hari. 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai 
kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 
dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah 
daerah. Terdapat tiga unsur utama didalam pariwisata 
yaitu manusia (man) yang melakukan perjalanan 
wisata, ruang (space) atau daerah ruang lingkup 
dalam melakukan perjalanan, dan waktu (time), yaitu 
waktu yang digunakan selama perjalanan dan tinggal 
di daerah tujuan wisata. Dari unsur tersebut manusia 
(man) merupakan tujuan utama dilakukannya 
promosi, karena untuk unsur ruang (space), dan 
waktu (time) dapat diputuskan oleh manusia 
berdasarkan informasi dari promosi. Unsur manusia 
biasa disebut juga dengan wisatawan. Wisatawan 
dapat dibagi menjadi kedalam dua kelompok besar 
yaitu wisatawan dalam negeri atau wisatawan 
domestik dan wisatawan mancanegara, yaitu 
wisatawan yang mengadakan perjalanan wisata 
keluar dari negaranya untuk mengunjungi negara lain. 
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan 
daerah, tentunya destinasi wisata Wakatobi telah 
menjadi prioritas tujuan kunjungan dari wisatawan 
baik lokal maupun mancanegara, tetapi pada 
kenyataanya, tingkat kunjungan wisatawan masih 
tergolong sedikit dibandingkan dengan destinasi 
wisata lain yang sejenis, seperti Derawan, Berau dan 
Raja Ampat, Sorong Hal ini tentunya menjadi 
perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah untuk 
memformulasikan suatu strategi promosi yang dapat 
meningkatkan kunjungan wisata ke Wakatobi  

Perumusan Masalah 
Taman Nasional wakatobi yang begitu kaya akan 

keindahan alam pantai dan bawah laut, belum dapat 
menaikkan tingkat kunjungan wisata ke Wakatobi 
secara signifikan. Telah banyak upaya yang 
dilakukan, baik oleh pemerintah daerah setempat 
maupun dari Kementerian Pariwisata untuk menarik 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar 
berkunjung ke Wakatobi. Informasi dan promosi yang 
dilakukan pemda setempat dan didukung oleh 
Kementerian Pariwisata juga sudah sering dilakukan, 
sehingga perlu di evaluasi kembali untuk mermuskan 
strategi promosi yang tepat, sehingga dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi. 
Dari beberapa permasalahan tersebut, maka 
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

• Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan untuk merumuskan strategi 
promosi destinasi wisata Wakatobi ? 

• Apa saja peluang dan ancaman yang harus 
dipertimbangkan dalam merumuskan strategi 
promosi pada destinasi wisata Wakatobi ? 
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Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil desk research eksternal yang 
dilakukan, didapatkan banyak informasi yang relevan 
dan terbaru tentang kondisi strategi promosi destinasi 
wisata Wakatobi yang telah dilakukan baik 
pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat 
diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancamannya. 

 
Wakatobi 

Secara geografis Kabupaten Wakatobi 
terletak antara perairan Laut Flores di sebelah selatan 
dan sebelah barat, serta perairan Laut Banda di 
sebelah utara dan sebelah timur. Taman ini berada 
pada 123o15’00” – 124o45’00” BujurTimur (BT) dan 
05o15’00” – 06o10’00” Lintang Selatan (LS). Luas 
Wakatobi sekitar 19.800 Km2, meliputi 823 Km2 
daratan dan sisanya adalah perairan. Terdapat kurang 
lebih 120.000 jiwa menyebar di empat pulau besar 
Wakatobi yaitu Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, 
Binongko. Dalam website resmi pariwisata wakatobi 
(http://www.wakatobitourism.com), digambarkan 
bahwa Wakatobi memiliki pantai yang landai dan 
berpasir putih, membujur dari utara ke selatan, 
topografi kawasan daratan yang bervariasi, kawasan 
ini terdiri dari dataran hingga perbukitan rendah 
dengan jenis tanah yang juga bervariasi antara lain 
tanah lempung, pasir putih dan kapur.  

Hasil penelitian Indecon tahun 2014 
mencatat, dataran tertinggi di kawasan ini adalah 
pulau Wangi-wangi dengan ketinggian 274 meter, 
kemudian pulau bukit Lagole setinggi 271 meter di 
Pulau Tomia, menyusul bukit Terpadu setinggi 222 
meter di pulau Binongko dan terakhir bukit Pangilia 
setinggi 203 meter di pulau Kaledupa. Terdata sekitar 

750 dari total 850 spesies koral yang menjadikan 
Wakatobi sebagai rumah. Pulau-pulau yang berada di 
kawasan Kepulauan Wakatobi seluruhnya berjumlah 
empat puluh tiga (43) buah ditambah dengan tiga (3) 
gosong dan lima (5) atol. Selain empat pulau 
utamanya, hanya sebagian kecil pulau-pulau lainnya 
yang berpenghuni. Sementara itu terumbu karangnya 
terdiri dari karang tepi (fringing reef), gosong (patch 
reef) dan atol.Wakatobi dikenal juga sebagai wilayah 
dengan atoll Kaledupa, atol Kapota dan atol Tomia. 
Atoll Kaledupa memiliki panjang 49,26 km dan 
tercatat sebagai atol terpanjang di dunia. Wakatobi 
juga memiliki potensi perikanan bernilai tinggi. 
Tercatat 93 jenis ikan diantaranya (Cephalopholus 
argus), takhasang (Naso unicornis), pogo-pogo 
(Balistoides viridescens), napoleon (Cheilinus 
undulatus), ikan merah (Lutjanus biguttatus), 
baronang (Siganus guttatus), Amphiprion melanopus, 
Chaetodon specullum, Chelmon rostratus, Heniochus 
acuminatus, Lutjanus monostigma, Caesio caerularea, 
dan lainnya.Kekayaan perikanan ini diikuti oleh 
kekayaan lain berupa species burung laut seperti 
Angsa-Batu Coklat (Sula leucogaster plotus), Cerek 
Melayu (Charadrius peronii) dan Raja Udang Erasia 
(Alcedo atthis) bersarang. Beberapa jenis penyu juga 
menjadikan taman ini sebagai rumah mereka seperti 
penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu 
tempayan (Caretta caretta), dan penyu lekang 
(Lepidochelys olivacea). 

Jenis langka lain yang terdata di Wakatobi 
adalah paus sperma (Physeter macrocephalus). 
Kawanan paus sperma sering terlihat pada bulan 
November. Hal ini diperkuat dari informasi yang 
dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam Buku Pariwisata Alam 54 Taman 
Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa musim 
kunjungan ke Wakatobi yang terbaik adalah Bulan 
April sampai Juni dan Bulan Oktober sampai 
Desember. Informasi ini tentunya merupakan 
informasi yang memiliki daya tarik yang sangat besar 
bagi wisatawan jika dapat tersampaikan dengan baik.  
 
Aktivitas dan Atraksi di Wakatobi 

Aktivitas menarik untuk bawah laut dan 
pantai yaitu menyelam dan snorkeling, kemudian 
banana boat. Untuk atraksi budaya terdapat tarian 
tradisonal (honari mosega, lariangi, balumpa, sajo 
moane), upacara adat (karia’a dan kansonda’a, 
kabuenga, bose-bose), dan wisata alam (hutan 
mangrove, hutan lindung, gua air, puncak, danau). 
Dilihat dari destinasi nya terdapat Pulau Kapota, 
Pulau Hoga, dan Pulau Anano,  Pantai Cemara, Pantai 
Moli’i Sahatu, Pantai Hondue,  Pantai Sombano, 
Pantai Buku, Kampung Kuliati, Kampung Haka, 
Kampung Bajo Mola, Kampung Bajo Sampela, Hutan 

 

Penelitian ini menggunakan metode 
deskstudy yaitu cara pengumpulan data dan informasi 
melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi 
yang menggunakan data sekunder, baik berupa 
dokumen-dokumen internal/eksternal perusahaan, 
peraturan perundang-undangan yang terkait RSPO, 
laporan, data statistik, studi pustaka, peta-peta dan 
sebagainya. Pada dasarnya ada dua jenis teknik 
deskresearch: 

• Desk research Internal - Deskreserach 
internal merupakan titik awal penelitian yang 
yang mudah dalam setiap organisasi. Dalam 
deskresearch internal ini banyak infromasi 
yang bisa didapatkan dalam internal 
organisasi, misalnya dalam suatu perusahaan 
maka bisa didapatkan informasi tentang jenis 
produk yang dijual, berapa jumlah dan berapa 
harganya, dijual kepada pelanggan yang 
mana yang termasuk lokasi geografis dan 
sebagainya.  

• Desk research Eksternal - Deskreserach 
Eksternal merupakan penelitian yang 
dilakukan di luar organisasi yaitu dengan 
mengumpulkan informasi yang relevan 
dengan penelitian. Beberapa sumber yang 
dapat acuan dalam deskresearch eksetrnal 
adalah : 
• Online Desk Research – Banyak tersedia 

data secara online di internet. Sangat 
dibutuhkan informasi yang spesifik saat 
mengambil data di di internet, karena 
ada miliaran informasi yang tersedia di 
internet. Terdapat dua pendekatan untuk 
mendapatkan informasi yang relevan 
dari internet, pertama langsung melihat 
informasi spesifik dari situs industri, 
pemasaran atau bisnis yang kita teliti dan 
menganalisis informasi dari situs-situs 
tersebut. Kedua, menggunakan berbagai 
mesin pencari seperti google, yahoo, 
firefox, dan lain-lain untuk pencarian 
dengan kata kunci. 

• Data publikasi dari instansi pemerintah - 
Pemerintah biasanya menerbitkan 
sebagian besar data secara online yang 
dapat digunakan dalam proses 
penelitian. Data ini bisa terkait dengan 
aspek sosial, finansial, dan ekonomi dan 
lain-lain. 

• Desk reserach pelanggan - Salah satu 
mendapatkan informasi terbaik adalah 
dengan berkomunikasi langsung dengan 
pelanggan yang ada atau calon 

pelanggan. Pelanggan adalah orang yang 
dianggap paling banyak memiliki 
informasi karena mereka benar-benar 
telah menggunakan produk dan layanan 
dan mereka menyadari tren pasar yang 
terjadi saat ini. Oleh karena itu umpan 
balik dan informasi yang diberikan oleh 
pelanggan adalah data yang paling 
akurat dan berguna yang dapat 
digunakan dalam proses penelitian lebih 
lanjut  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
desk research eksternal melalui online desk research 
dan data publikasi pemerintah, ditambah dengan 
beberapa publikasi ilmiah. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dari pihak lain yang melakukan publikasi 
maupun tidak. Data publikasi didapatkan dari 
Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Taman Nasional Wakatobi, 
serta penuliasan ilmiah seperti jurnal, thesis, dan 
skripsi. 
 Dalam merumuskan alternatif strategi, 
dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT 
merupakan alat perencanaaan strategis yang yang 
sudah lama digunakan. Dengan melakukan 
identifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan 
serta peluang dan ancaman, alat ini dapat bermanfaat 
untuk melakukan perencana mengenai apa yang bisa 
dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. 
Analisis ini berupa matriks Strengths-Weaknesses-
Opportunities-Threats (SWOT) yang merupakan alat 
untuk menganalisis kecocokan untuk 
mengembangkan empat jenis strategi, yaitu strategi 
SO (strengths-opportunities), strategi WO 
(weaknesses-opportunities), strategi ST (strengths-
threat), dan Strategi WT (weaknesses- threat). 

David (2011) berpendapat bahwa Strategi SO 
dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal 
perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 
Kekuatan bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan 
tren dan kejadian eksternal. Strategi WO bertujuan 
memperbaiki kelemahan internal dengan 
memanfaatkan peluang eksternal. Salah satu yang 
biasa dilakukan untuk Strategi WO yaitu 
meningkatkan kemampuan teknologi atau merekrut 
dan melatih orang dengan kebutuhan kemampuan 
teknis yang dibutuhkan. Strategi ST adalah 
menggunakan kekuatan untuk menghindari atau 
mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT 
adalah taktik defensif yang diarahkan untuk 
mengurangi kelemahan internal dan menghindari 
ancaman eksternal. Matriks SWOT dapat dilihat pada 
gambar 3. 
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Eksternal merupakan penelitian yang 
dilakukan di luar organisasi yaitu dengan 
mengumpulkan informasi yang relevan 
dengan penelitian. Beberapa sumber yang 
dapat acuan dalam deskresearch eksetrnal 
adalah : 
• Online Desk Research – Banyak tersedia 

data secara online di internet. Sangat 
dibutuhkan informasi yang spesifik saat 
mengambil data di di internet, karena 
ada miliaran informasi yang tersedia di 
internet. Terdapat dua pendekatan untuk 
mendapatkan informasi yang relevan 
dari internet, pertama langsung melihat 
informasi spesifik dari situs industri, 
pemasaran atau bisnis yang kita teliti dan 
menganalisis informasi dari situs-situs 
tersebut. Kedua, menggunakan berbagai 
mesin pencari seperti google, yahoo, 
firefox, dan lain-lain untuk pencarian 
dengan kata kunci. 

• Data publikasi dari instansi pemerintah - 
Pemerintah biasanya menerbitkan 
sebagian besar data secara online yang 
dapat digunakan dalam proses 
penelitian. Data ini bisa terkait dengan 
aspek sosial, finansial, dan ekonomi dan 
lain-lain. 

• Desk reserach pelanggan - Salah satu 
mendapatkan informasi terbaik adalah 
dengan berkomunikasi langsung dengan 
pelanggan yang ada atau calon 

pelanggan. Pelanggan adalah orang yang 
dianggap paling banyak memiliki 
informasi karena mereka benar-benar 
telah menggunakan produk dan layanan 
dan mereka menyadari tren pasar yang 
terjadi saat ini. Oleh karena itu umpan 
balik dan informasi yang diberikan oleh 
pelanggan adalah data yang paling 
akurat dan berguna yang dapat 
digunakan dalam proses penelitian lebih 
lanjut  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
desk research eksternal melalui online desk research 
dan data publikasi pemerintah, ditambah dengan 
beberapa publikasi ilmiah. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yaitu data yang 
didapatkan dari pihak lain yang melakukan publikasi 
maupun tidak. Data publikasi didapatkan dari 
Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Taman Nasional Wakatobi, 
serta penuliasan ilmiah seperti jurnal, thesis, dan 
skripsi. 
 Dalam merumuskan alternatif strategi, 
dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT 
merupakan alat perencanaaan strategis yang yang 
sudah lama digunakan. Dengan melakukan 
identifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan 
serta peluang dan ancaman, alat ini dapat bermanfaat 
untuk melakukan perencana mengenai apa yang bisa 
dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. 
Analisis ini berupa matriks Strengths-Weaknesses-
Opportunities-Threats (SWOT) yang merupakan alat 
untuk menganalisis kecocokan untuk 
mengembangkan empat jenis strategi, yaitu strategi 
SO (strengths-opportunities), strategi WO 
(weaknesses-opportunities), strategi ST (strengths-
threat), dan Strategi WT (weaknesses- threat). 

David (2011) berpendapat bahwa Strategi SO 
dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal 
perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 
Kekuatan bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan 
tren dan kejadian eksternal. Strategi WO bertujuan 
memperbaiki kelemahan internal dengan 
memanfaatkan peluang eksternal. Salah satu yang 
biasa dilakukan untuk Strategi WO yaitu 
meningkatkan kemampuan teknologi atau merekrut 
dan melatih orang dengan kebutuhan kemampuan 
teknis yang dibutuhkan. Strategi ST adalah 
menggunakan kekuatan untuk menghindari atau 
mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT 
adalah taktik defensif yang diarahkan untuk 
mengurangi kelemahan internal dan menghindari 
ancaman eksternal. Matriks SWOT dapat dilihat pada 
gambar 3. 
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Dari data hasil survei ini juga dapat diketahui 
saran dari wistawan yaitu 73% menyarankan untuk 
bekerjasama dengan operator telekomunikasi untuk 
meningkatkan kualitas jaringan di daerah pariwisata, 
72% menyarankan menyediakan informasi yang 
lengkap seputar destinasi pariwisata tersebut seperti 
sejarahnya, aktivitas yang bisa dilakukan, melalui 
media promosi, serta 70% menyarankan sosialisasi 
tentang pentingnya pariwisata yang didukung oleh 
masyarakat setempat. Dari hasil ini dapat diketahui 
bahwa wisatawan menginginkan jaringan 
telekomunikasi yang memiliki kualitas bagus dan 
juga informasi yang lengkap seputar destinasi. 
Informasi seputar destinasi sebenarnya sudah tersedia 
didalam situs resmi website pariwisata Wakatobi dan 
cukup banyak di internet, sehingga bila peningkatan 
kualitas jaringan telekomunikasi dapat terealisasi, 
tentunya informasi seputar destinasi menjadi lebih 
mudah untuk didapatkan. 
 
Aktivitas Promosi 
 Telah banyak aktivitas promosi yang telah 
dilakukan baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian baik Kementerian Pariwisata maupun 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
serta oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. 
Kegiatan promosi di pasar kawasan Asia Pasifik yang 
telah dilaksanakan sampai Juli 2017 antara lain, 
Incentive Travel Convention Meeting (IT&CM), di 
China, Hanatour International Travel Show (HITS), 
International Travel Expo (ITE) Hong Kong, dan 
ADEX Australia (Australia Dive Expo), sedangkan   
pada semester II tahun 2017, Pemerintah akan 
mengikuti beberapa event penting yaitu PATA Travel 
Mart, JATA Tourism Expo (JTE), China International 
Travel Mart (CITM) dan MATTA Fair. Dalam 
kegiatan untuk memasarkan pariwisata termasuk 
Wakatobi  di pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, 
dan Afrika, Pemerintah akan mengikuti sebanyak 9 
kegiatan pameran (B to B dan B to C) yang masing-
masing berlangsung pada Juli (1 pameran), Agustus 
(1 pameran); September (1 pameran); Oktober (2 
pameran), dan November (4 pameran). Di antara 
kegiatan pameran internasional tersebut sebagai 
pameran terbesar adalah WTM London dan World 
Halal Tourism Summit. 
(https://pesona.indonesia.travel/berita/sinergi-
mendukung-pemasaran-pariwisata-mancanegara-
tahun-2018/) 
 Untuk promosi di dalam negeri Taman 
Nasional Wakatobi (TNW) ikut serta pada pameran 
Indogreen, pameran ini akan berlangsung selama 4 
hari dari tanggal 13 s.d 16 April 2017. TNW akan 
mempromosikan potensinya baik melalui leaflet, 
poster-poster, banner dan juga produk-produk lokal 

yang memiliki nilai daya tarik sebagai souvenir 
(http://ksdae.menlhk.go.id/berita/574/promosi-tn-
wakatobi-pada-pameran-indogreen-di-jakarta.html). 
Selain itu pernah juga terjadi perubahan strategi 
promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wakatobi pola promosi pariwisata 
konvesional yaitu melalui media brosur, liflet, atau 
rekaman gambar obyek wisata ke pemasaran di 
bawah boks atau mengundang langsung para pejabat 
terkait dari berbagai negara. Menurut pejabat 
Pemerintah Daerah Wakatobi pola pemasaran 
parwisata di bawah boks lebih efektif karena pejabat 
terkait dari negara yang diundang dapat menyaksikan 
langsung keindahan obyek wisata yang dimiliki 
Wakatobi. Dari pola ini diharapkan pejabat dari 
negara terkait saat datang berkunjung ke Wakatobi 
menyertakan wartawan, sehingga pengalaman 
melihat keindahan alam dan keramatamahan 
penduduk lokal, dapat disebarluaskan melalui media 
di negara yang diundang tersebut 
(http://antarasultra.com/print/263865/wakatobi-
ubah-pola-promosi-pariwisata)   
 Dari hasil desk research ini juga diketahui 
bahwa proses branding, untuk mendukung aktivitas 
promosi, telah dilakukan dan dikelola dengan baik 
oleh FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) 
Wakatobi. Tempat wisata wakatobi telah memiliki 
logo resmi pariwisata Wakatobi yang bertemakan 
Wakatobi world marine heritage. Logo ini terdapat 
empat gambar yang melambangkan kebudayaan, 
berlayar, kekayaan bawah laut, dan menyelam. 
Pariwisata Wakatobi telah memiliki website resmi 
untuk memperkenalkan obyek wisatanya yaitu 
http://www.wakatobitourism.com. Dalam website ini 
disajikan berbagai informasi tentang apa yang bisa 
dilakukan dan dinikmati oleh wisatawan di Wakatobi, 
mulai dari atraksi yang bisa dinikmati, tempat-tempat 
menarik dan juga diinformasikan bagaimana 
mengatur jadwal untuk dapat sampai ke Wakatobi. 
Website ini cukup informatif dan sangat bermanfaat 
bagi wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. Selain 
itu, untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan 
Wakatobi kepada calon wisatawan, FTKP Wakatobi 
juga telah mengelola akun di media sosial yaitu 
Instagram (visitwakatobi), twitter (@visitwakatobi), 
dan facebook (visit wakatobi), bahkan memiliki 
channel khusus di youtube. Dengan telah ada dan 
dikelolanya akun-akun media sosial ini tentunya akan 
lebih memudahkan dalam penyusunan strategi 
komunikasi atau promosi yang efektif.   

Analisis SWOT 

 Dari hasil desk reserach yang dilakukan, 
maka dapat diidentikfikasikan faktor-faktor internal 

 

Mangrove Sombano, Hutan Mangrove Sowa, Gua 
Wa Pia-Pia, Gua Sangka’anukiye, Gua Lia Lapadele, 
Panorama Bukit Koncu, Panorama Puncak Wabue-
bue, Panorama Taman Batu, dan spot lumba-lumba di 
pelabuhan Mola Raya. 

Wisatawan 
 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Wakatobi masih fluktuatif dan cenderung masih 
tergolong sedikit per tahunnya. Dari data yang Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2013 di dalam publikasi Indecon tahun 2014, 
dapat dilihat bahwa Pertumbuhan kedatangan 
wisatawan ke Wakatobi sempat meningkat pada 
tahun 2010,vakan tetapi menunjukkan kecenderungan 
menurun pada 2012. 

Dari gambar 4 tersebut dapat di ketahui 
bahwa jumlah wisatawan mancanegara masih sangat 
rendah walaupun ada kecenderungan meningkat 
setiap tahunnya. Menurut data ini jumlah wisatawan 
keseluruhan baik wisatawan nusantara maupun 
mancanegara sekitar 6.000 wisatawan pada tahun 
2012.  
 

 
Gambar 4. Data Kunjungan Wisatawan ke Wakatobi 

(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013) 

 
 Jika dilihat dari data wisatawan yang masuk 
ke Taman Nasional Wakatobi berdasarkan jumlah 
tiket yang terjual, maka terjadi perbedaan jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. Dari data 
yang  didapatkan bahwa jumlah wisatawan masih 
sangat kecil, dan cenderung mengalami penurunan, 
seperti yang tampak pada gambar 5.  
 

 
Gambar 5. Data Kunjungan Wisatawan ke Wakatobi 

(Taman Nasional Wakatobi, Tahun 2017* Bulan 
September) 

 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa wisatawan 
nusantara yang membeli karcis atau tiket masuk ke 
Taman Nasional Wakatobi cenderung menurun setiap 
tahunnya. Dari sebesar 2.681 wisatawan pada tahun 
2012 menjadi hanya sekitar 1.148 di tahun 2017, dan 
sampai pada bulan september 2017, jumlah 
wisatawan nusantara baru mencapai 594 wisatawan. 
Untuk wisatawan mancanegara jumlahnya fluktuatif 
dan tergolong sangat sedikit. Pada tahun 2013 jumlah 
wisatawan mancanegara  543 wisatawan, dan di tahun 
2016 hanya 508 wisatawan. Dari kedua sumber data 
ini dapat diduga terdapat perbedaan cara menghitung 
jumlah kunjungan wisatawan atau adanya beberapa 
akses masuk ke wakatobi sehingga jumlah wisatawan 
yang tercatat berbeda-beda. Dari kedua data tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum 
memang terjadi penurunan jumlah kunjungan ke 
Wakatobi. Dengan data ini tentunya perlu dilakukan 
evaluasi secara menyeluruh dari strategi promosi 
destinasi Wakatobi yang telah dijalankan selama ini.  
  Dari buku Profil 10 Destinasi Prioritas 
Pariwisata Indonesia 2016 yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pariwisata didapatkan data hasil survei 
kepada wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. 
Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa 61% 
wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi berusia 18 
– 40 Tahun, 43% merupakan wistawan yang 
merencanakan wisatanya ke Wakatobi, 85% 
menyatakan ingin mengunjungi kembali, dan 99% 
menyatakan bahwa akan merekomendasikan 
Wakatobi kepada rekan atau keluarga. Hal ini 
menunjukkan bahwa destinasi Wakatobi digemari 
oleh kelompok usia muda yang sebagian memang 
merencanakan wakatobi sebagai destinasi wisata, dan 
mereka puas serta loyal terhadap Wakatobi. Data ini 
bisa menjadi acuan awal ketika akan menyusun 
materi strategi promosi yang tepat, dan kelompok usia 
muda ini yang menjadi segmen sasarannya.  
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Dari data hasil survei ini juga dapat diketahui 
saran dari wistawan yaitu 73% menyarankan untuk 
bekerjasama dengan operator telekomunikasi untuk 
meningkatkan kualitas jaringan di daerah pariwisata, 
72% menyarankan menyediakan informasi yang 
lengkap seputar destinasi pariwisata tersebut seperti 
sejarahnya, aktivitas yang bisa dilakukan, melalui 
media promosi, serta 70% menyarankan sosialisasi 
tentang pentingnya pariwisata yang didukung oleh 
masyarakat setempat. Dari hasil ini dapat diketahui 
bahwa wisatawan menginginkan jaringan 
telekomunikasi yang memiliki kualitas bagus dan 
juga informasi yang lengkap seputar destinasi. 
Informasi seputar destinasi sebenarnya sudah tersedia 
didalam situs resmi website pariwisata Wakatobi dan 
cukup banyak di internet, sehingga bila peningkatan 
kualitas jaringan telekomunikasi dapat terealisasi, 
tentunya informasi seputar destinasi menjadi lebih 
mudah untuk didapatkan. 
 
Aktivitas Promosi 
 Telah banyak aktivitas promosi yang telah 
dilakukan baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian baik Kementerian Pariwisata maupun 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
serta oleh pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. 
Kegiatan promosi di pasar kawasan Asia Pasifik yang 
telah dilaksanakan sampai Juli 2017 antara lain, 
Incentive Travel Convention Meeting (IT&CM), di 
China, Hanatour International Travel Show (HITS), 
International Travel Expo (ITE) Hong Kong, dan 
ADEX Australia (Australia Dive Expo), sedangkan   
pada semester II tahun 2017, Pemerintah akan 
mengikuti beberapa event penting yaitu PATA Travel 
Mart, JATA Tourism Expo (JTE), China International 
Travel Mart (CITM) dan MATTA Fair. Dalam 
kegiatan untuk memasarkan pariwisata termasuk 
Wakatobi  di pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, 
dan Afrika, Pemerintah akan mengikuti sebanyak 9 
kegiatan pameran (B to B dan B to C) yang masing-
masing berlangsung pada Juli (1 pameran), Agustus 
(1 pameran); September (1 pameran); Oktober (2 
pameran), dan November (4 pameran). Di antara 
kegiatan pameran internasional tersebut sebagai 
pameran terbesar adalah WTM London dan World 
Halal Tourism Summit. 
(https://pesona.indonesia.travel/berita/sinergi-
mendukung-pemasaran-pariwisata-mancanegara-
tahun-2018/) 
 Untuk promosi di dalam negeri Taman 
Nasional Wakatobi (TNW) ikut serta pada pameran 
Indogreen, pameran ini akan berlangsung selama 4 
hari dari tanggal 13 s.d 16 April 2017. TNW akan 
mempromosikan potensinya baik melalui leaflet, 
poster-poster, banner dan juga produk-produk lokal 

yang memiliki nilai daya tarik sebagai souvenir 
(http://ksdae.menlhk.go.id/berita/574/promosi-tn-
wakatobi-pada-pameran-indogreen-di-jakarta.html). 
Selain itu pernah juga terjadi perubahan strategi 
promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wakatobi pola promosi pariwisata 
konvesional yaitu melalui media brosur, liflet, atau 
rekaman gambar obyek wisata ke pemasaran di 
bawah boks atau mengundang langsung para pejabat 
terkait dari berbagai negara. Menurut pejabat 
Pemerintah Daerah Wakatobi pola pemasaran 
parwisata di bawah boks lebih efektif karena pejabat 
terkait dari negara yang diundang dapat menyaksikan 
langsung keindahan obyek wisata yang dimiliki 
Wakatobi. Dari pola ini diharapkan pejabat dari 
negara terkait saat datang berkunjung ke Wakatobi 
menyertakan wartawan, sehingga pengalaman 
melihat keindahan alam dan keramatamahan 
penduduk lokal, dapat disebarluaskan melalui media 
di negara yang diundang tersebut 
(http://antarasultra.com/print/263865/wakatobi-
ubah-pola-promosi-pariwisata)   
 Dari hasil desk research ini juga diketahui 
bahwa proses branding, untuk mendukung aktivitas 
promosi, telah dilakukan dan dikelola dengan baik 
oleh FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) 
Wakatobi. Tempat wisata wakatobi telah memiliki 
logo resmi pariwisata Wakatobi yang bertemakan 
Wakatobi world marine heritage. Logo ini terdapat 
empat gambar yang melambangkan kebudayaan, 
berlayar, kekayaan bawah laut, dan menyelam. 
Pariwisata Wakatobi telah memiliki website resmi 
untuk memperkenalkan obyek wisatanya yaitu 
http://www.wakatobitourism.com. Dalam website ini 
disajikan berbagai informasi tentang apa yang bisa 
dilakukan dan dinikmati oleh wisatawan di Wakatobi, 
mulai dari atraksi yang bisa dinikmati, tempat-tempat 
menarik dan juga diinformasikan bagaimana 
mengatur jadwal untuk dapat sampai ke Wakatobi. 
Website ini cukup informatif dan sangat bermanfaat 
bagi wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. Selain 
itu, untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan 
Wakatobi kepada calon wisatawan, FTKP Wakatobi 
juga telah mengelola akun di media sosial yaitu 
Instagram (visitwakatobi), twitter (@visitwakatobi), 
dan facebook (visit wakatobi), bahkan memiliki 
channel khusus di youtube. Dengan telah ada dan 
dikelolanya akun-akun media sosial ini tentunya akan 
lebih memudahkan dalam penyusunan strategi 
komunikasi atau promosi yang efektif.   

Analisis SWOT 

 Dari hasil desk reserach yang dilakukan, 
maka dapat diidentikfikasikan faktor-faktor internal 

 

Mangrove Sombano, Hutan Mangrove Sowa, Gua 
Wa Pia-Pia, Gua Sangka’anukiye, Gua Lia Lapadele, 
Panorama Bukit Koncu, Panorama Puncak Wabue-
bue, Panorama Taman Batu, dan spot lumba-lumba di 
pelabuhan Mola Raya. 

Wisatawan 
 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Wakatobi masih fluktuatif dan cenderung masih 
tergolong sedikit per tahunnya. Dari data yang Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2013 di dalam publikasi Indecon tahun 2014, 
dapat dilihat bahwa Pertumbuhan kedatangan 
wisatawan ke Wakatobi sempat meningkat pada 
tahun 2010,vakan tetapi menunjukkan kecenderungan 
menurun pada 2012. 

Dari gambar 4 tersebut dapat di ketahui 
bahwa jumlah wisatawan mancanegara masih sangat 
rendah walaupun ada kecenderungan meningkat 
setiap tahunnya. Menurut data ini jumlah wisatawan 
keseluruhan baik wisatawan nusantara maupun 
mancanegara sekitar 6.000 wisatawan pada tahun 
2012.  
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 Jika dilihat dari data wisatawan yang masuk 
ke Taman Nasional Wakatobi berdasarkan jumlah 
tiket yang terjual, maka terjadi perbedaan jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. Dari data 
yang  didapatkan bahwa jumlah wisatawan masih 
sangat kecil, dan cenderung mengalami penurunan, 
seperti yang tampak pada gambar 5.  
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Dari data tersebut dapat diketahui bahwa wisatawan 
nusantara yang membeli karcis atau tiket masuk ke 
Taman Nasional Wakatobi cenderung menurun setiap 
tahunnya. Dari sebesar 2.681 wisatawan pada tahun 
2012 menjadi hanya sekitar 1.148 di tahun 2017, dan 
sampai pada bulan september 2017, jumlah 
wisatawan nusantara baru mencapai 594 wisatawan. 
Untuk wisatawan mancanegara jumlahnya fluktuatif 
dan tergolong sangat sedikit. Pada tahun 2013 jumlah 
wisatawan mancanegara  543 wisatawan, dan di tahun 
2016 hanya 508 wisatawan. Dari kedua sumber data 
ini dapat diduga terdapat perbedaan cara menghitung 
jumlah kunjungan wisatawan atau adanya beberapa 
akses masuk ke wakatobi sehingga jumlah wisatawan 
yang tercatat berbeda-beda. Dari kedua data tersebut 
dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum 
memang terjadi penurunan jumlah kunjungan ke 
Wakatobi. Dengan data ini tentunya perlu dilakukan 
evaluasi secara menyeluruh dari strategi promosi 
destinasi Wakatobi yang telah dijalankan selama ini.  
  Dari buku Profil 10 Destinasi Prioritas 
Pariwisata Indonesia 2016 yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pariwisata didapatkan data hasil survei 
kepada wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi. 
Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa 61% 
wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi berusia 18 
– 40 Tahun, 43% merupakan wistawan yang 
merencanakan wisatanya ke Wakatobi, 85% 
menyatakan ingin mengunjungi kembali, dan 99% 
menyatakan bahwa akan merekomendasikan 
Wakatobi kepada rekan atau keluarga. Hal ini 
menunjukkan bahwa destinasi Wakatobi digemari 
oleh kelompok usia muda yang sebagian memang 
merencanakan wakatobi sebagai destinasi wisata, dan 
mereka puas serta loyal terhadap Wakatobi. Data ini 
bisa menjadi acuan awal ketika akan menyusun 
materi strategi promosi yang tepat, dan kelompok usia 
muda ini yang menjadi segmen sasarannya.  
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terkadang harus dicari secara tidak langsung 
tetapi melalui linkyang ditautkan di website 
resmi Kabupaten Wakatobi 
http://www.wakatobikab.go.id/. Hal ini 
tentunya menjadi perhatian penting agar 
segera dicarikan solusinya supaya jika 
seseorang akan mencari informasi tentang 
Wakatobi, maka website resminya akan 
muncul di urutan pertama. 

• Walaupun Wakatobi memiliki akun resmi 
dari beberapa media sosial misalnya 
facebook, twitter, dan Instagram dengan akun 
@visitwakatobi, serta memiliki channel 
youtube khusus, tetapi masih sedikit orang 
yang mengetahuinya. Akun Facebook hanya 
di ikuti oleh 1.226 orang, akun twitter baru 
hanya 290 pengikut dan hampir 90 % adalah 
wisatawan lokal, sedangkan akun instagram 
yang terbanyak yaitu diikuti oleh 1812 orang 
dan hampir 95% adalah orang lokal. Hal ini 
tentunya dapat dirasakan kurang mengenai 
sasaran karena banyak upaya yang telah 
dilakukan dalam mempromosikan Wakatobi 
di luar negeri. Selain itu pengikut akun resmi 
tersebut bisa dikatakan masih rendah atau 
kecil sekali, dikarenakan akun-akun tersebut 
sudah ada sejak 26 November 2015. 

• Exit Survey yang pernah dilaksanakan pada 
tahun 2014 di Flores, Toraja, Wakatobi dan 
Tanjung Puting, menginformasikan bahwa 
lebih dari 70% wisatawan mancanegara 
belum menggunakan jasa operator tur dalam 
mengorganisir liburan, serta kurang dari 5% 
persen mendapat informasi yang memadai 
tentang daerah tujuan wisata. Rata-rata 
wisman hanya mengandalkan buku panduan 
umum serta Internet atau rekomendasi dari 
kerabat. Dari hasil survei ini memperkuat 
dugaan bahwa wisatawan yang berkunjung 
sangat kurang informasi dari destinasi 
wisatanya. 

Dari hasil desk reserach ini, identifikasi terhadap 
faktor-faktor eksternal didapatkan hasil sebagai 
berikut. Faktor peluang dalam merumuskan strategi 
promosi adalah sebagai berikut: 

• Wakatobi pada tahun 2016 telah dijadikan 
salah satu dari sepuluh prioritas destinasi 
wisata oleh pemerintah.  

• Indonesia menjadi juara sebagai best 
destination dalam rangking yang dikeluarkan 
oleh majalah dive 

• Indonesia juga menang dalam kategori Best 
Dive Centre or Resort 2017, dan Wakatobi 
merupakan juara ke tiga dalam katagori ini 

• Wakatobi memiliki bandara baru pada bulan 
Mei 2016 yaitu Bandara Matahora untuk 
lebih memudahkan akses wisatawan ke 
Wakatobi 

Sedangkan untuk faktor ancaman yang dapat 
diidentifikasi dalam desk research ini adalah sebagai 
berikut : 

• Beberapa tempat wisata sejenis baik didalam 
maupun luar negeri yang juga memiliki 
keindahan bawah laut, seperti Bunaken yang 
menjadi juara pertama dalam katagori Best 
Dive Centre or Resort 2017  

• Infrastruktur yang dirasakan masih kurang 
seperti pelabuhan, jalan, jembatan, air bersih, 
sanitase, listrik serta berbagai infrastruktur 
lainnya 

• Akomodasi yang disediakan masih belum 
merata. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada 
laporan akhir rencana pengelolaan pariwisata 
Wakatobi yang menyebutkan bahwa 
konsentrasi fasilitas akomodasi di Kabupaten 
Wakatobi masih berada di Pulau Wangi-
wangi (70,15%), diikuti Kaledupa (27,25%) 
dan Tomia (12,25%). Sementara Pulau 
Binongko tercatat tidak memiliki satupun 
hotel ataupun penginapan komersial, hanya 
terdapat rumah penduduk yang sewaktu-
waktu bisa dijadikan penginapan jika ada 
wisatawan yang membutuhkan. 

• Sumber Daya Manusia setempat yang kurang 
melestarikan lingkungan seperti yang 
disebutkan dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Meidila (2014) yaitu faktor 
penghambat, yaitu sumber daya manusia 
yang kurang menyadari pentingnya menjaga 
dan melestarikan lingkungan laut di wakatobi  

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang 
telah diidentifikasi ini, kemudian akan dibuat matriks 
untuk merumuskan alternatif strategi promosi yang 
tepat bagi destinasi wisata Wakatobi. Hasil matriks 
analisis SWOT dapat dilihat pada gambar 6. Dari 
hasil matriks SWOT tersebut dirumuskan untuk 
strategi SO (strengths-opportunities) adalah dengan 
melakukan evaluasi dan menentukan kembali target 
pasar yang dituju. Target pasar ini penting untuk di 
tentukan atau di evaluasi kembali, apakah selama ini 
target sasaran memang sudah benar. Kemudian untuk 
kegiatan promosi yang akan dilakukan tentunya akan 
menyesuaikan dengan target pasar. Hal ini 
dimaksudkan agar pesan atau promosi yang dilakukan 
dapat tepat mengenai sasaran. Dari hasil survei 
Kementerian Pariwisata diketahui bahwa sebagain 
besar pengunjung Wakatobi adalah berusia muda 18 
sampai 40 tahun. Hasil ini dapat dijadikan titk awal 
dalam menyusun strategi promosi yang efektif.   

 

yang berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor-
faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman di 
Wakatobi. Hasil identifikasi faktor kekuatan atau 
Strength adalah sebagai berikut: 

• Berbagai macam Aktivitas dan Atraksi 
Aktivitas dan atraksi merupakan kekuatan 
utama destinasi wisata Wakatobi. Terdapat 
banyak aktivitas dan atraksi menarik yang 
dapat dijadikan material utama dalam 
penyusunan strategi promodi di Wakatobi. 
Aktivitas menarik untuk bawah laut dan 
pantai yaitu menyelam dan snorkeling, 
kemudian banana boat. Untuk atraksi budaya 
terdapat tarian tradisonal (honari mosega, 
lariangi, balumpa, sajo moane), upacara adat 
(karia’a dan kansonda’a, kabuenga, bose-
bose), dan wisata alam (hutan mangrove, 
hutan lindung, gua air, puncak, danau). 
Dilihat dari destinasi nya terdapat Pulau 
Kapota, Pulau Hoga, dan Pulau Anano,  
Pantai Cemara, Pantai Moli’i Sahatu, Pantai 
Hondue,  Pantai Sombano, Pantai Buku, 
Kampung Kuliati, Kampung Haka, Kampung 
Bajo Mola, Kampung Bajo Sampela, Hutan 
Mangrove Sombano, Hutan Mangrove Sowa, 
Gua Wa Pia-Pia, Gua Sangka’anukiye, Gua 
Lia Lapadele, Panorama Bukit Koncu, 
Panorama Puncak Wabue-bue, Panorama 
Taman Batu, dan spot lumba-lumba di 
pelabuhan Mola Raya. 

• Logo Wakatobi 
Logo memiliki peranan penting ketika 
melakukan aktivitas promosi. Logo berperan 
sebagai sarana identifikasi, jaminan kualitas, 
sarana menciptakan asosiasi dan makna unik, 
dan sarana keunggulan kompetitif (tjiptono, 
2014). Tempat wisata wakatobi telah 
memiliki logo sendiri yang bertemakan 
Wakatobi world marine heritage. Logo ini 
terdapat empat gambar yang melambangkan 
kebudayaan, berlayar, kekayaan bawah laut, 
dan menyelam. Dengan adanya logo ini 
tentunya perumusan strategi promosi menjadi 
lebih mudah dan terarah. 

• Akun Media Sosial  
Saat ini, peran media sosial bagi aktivitas 
promosi sudah sulit untuk dipisahkan. 
Dengan semakin berkembangnya teknologi 
dan smartphone akan membuat orang lebih 
banyak mencari informasi tentang sesuatu hal 
melalui media sosial.  Dari desk reserach 
yang telah dilakukan, Wakatobi diketahui 
telah memiliki akun resmi dari beberapa 
media sosial yaitu instagram, twitter, dan 
facebook  yang dikelola oleh FTKP (Forum 

Tata Kelola Pariwisata) Wakatobi dengan 
nama akun @visitwakatobi. Didalam media 
sosial ini terdapat banyak informarmasi 
menarik tentang Wakatobi dan selalu 
diperbaharui, sehingga jika wisatawan yang 
berwisata ke Wakatobi mengikuti atau mem-
follow akun-akun tersebut, maka wisatawan 
tersebut akan mendapatkan banyak informasi 
tentang Wakatobi. Hal ini tentunya menjadi 
kekuatan bagi Wakatobi dalam merumuskan 
strategi promosinya agar dapat lebih efektif 
dan efisien. 

• Aplikasi Googleplay 
Destinasi wisata wakatobi juga telah 
memiliki aplikasi di googleplay yang dikelola 
oleh FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) 
Wakatobi dengan nama aplikasi visit 
wakatobi. Aplikasi ini berisikan berbagai 
macam informasi mengenai Wakatobi. 
Dengan adanya aplikasi ini tentunya bisa 
memudahkan para wisatawan yang sudah 
mengunduh, dalam berwisata di Wakatobi 

• Mengadakan dan mengikuti berbagai macam 
pameran yang diadakan baik di luar negeri 
maupun dalam negeri untuk mempromosikan 
wakatobi. 

Selain kekuatan, dari hasil desk research ini juga 
di temukan beberapa kelemahan-kelemahan yang ada 
pada destinasi Wakatobi dan hal ini berpotensi untuk 
menghambat kunjungan wisatawan. Beberapa 
kelemahan yang berhasil diidentifikasi  adalah   

• Promosi kurang efektif 
Berbagai cara telah dilakukan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah untuk 
mempromosikan destinasi wisata Wakatobi. 
Promosi berupa pameran-pameran, 
pembuatan film, majalah, brosur, dan bedah 
buku berkaitan dengan Wakatobi telah 
dilakukan. Promosi yang dilakukan tersebut 
terlihat kurang efektif yang ditandai dengan 
menurunnya jumlah wisatawan. Hal ini 
mungkin terjadi karena promosi yang 
dilakukan tidak menyasar pada segmen yang 
tepat. Di zaman sekarang banyak wisatawan 
yang akan berkunjung kesuatu destinasi 
wisata cenderung mencari informasi terntang 
destinasi tersebut melalui internet terlebuh 
dahulu. Jika informasi sulit didapatkan di 
internet, maka dapat membuat motivasi 
seorang untuk mengunjungi destinasi wisata 
tertentu akan berkurang. Walaupun sudah 
memiliki website sendiri, namun   cukup sulit 
untuk menemukan website resmi Wakatobi 
ini melalui mesin pencari seperti google dan 
yahoo. Untuk menemukan website resmi ini 
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terkadang harus dicari secara tidak langsung 
tetapi melalui linkyang ditautkan di website 
resmi Kabupaten Wakatobi 
http://www.wakatobikab.go.id/. Hal ini 
tentunya menjadi perhatian penting agar 
segera dicarikan solusinya supaya jika 
seseorang akan mencari informasi tentang 
Wakatobi, maka website resminya akan 
muncul di urutan pertama. 

• Walaupun Wakatobi memiliki akun resmi 
dari beberapa media sosial misalnya 
facebook, twitter, dan Instagram dengan akun 
@visitwakatobi, serta memiliki channel 
youtube khusus, tetapi masih sedikit orang 
yang mengetahuinya. Akun Facebook hanya 
di ikuti oleh 1.226 orang, akun twitter baru 
hanya 290 pengikut dan hampir 90 % adalah 
wisatawan lokal, sedangkan akun instagram 
yang terbanyak yaitu diikuti oleh 1812 orang 
dan hampir 95% adalah orang lokal. Hal ini 
tentunya dapat dirasakan kurang mengenai 
sasaran karena banyak upaya yang telah 
dilakukan dalam mempromosikan Wakatobi 
di luar negeri. Selain itu pengikut akun resmi 
tersebut bisa dikatakan masih rendah atau 
kecil sekali, dikarenakan akun-akun tersebut 
sudah ada sejak 26 November 2015. 

• Exit Survey yang pernah dilaksanakan pada 
tahun 2014 di Flores, Toraja, Wakatobi dan 
Tanjung Puting, menginformasikan bahwa 
lebih dari 70% wisatawan mancanegara 
belum menggunakan jasa operator tur dalam 
mengorganisir liburan, serta kurang dari 5% 
persen mendapat informasi yang memadai 
tentang daerah tujuan wisata. Rata-rata 
wisman hanya mengandalkan buku panduan 
umum serta Internet atau rekomendasi dari 
kerabat. Dari hasil survei ini memperkuat 
dugaan bahwa wisatawan yang berkunjung 
sangat kurang informasi dari destinasi 
wisatanya. 

Dari hasil desk reserach ini, identifikasi terhadap 
faktor-faktor eksternal didapatkan hasil sebagai 
berikut. Faktor peluang dalam merumuskan strategi 
promosi adalah sebagai berikut: 

• Wakatobi pada tahun 2016 telah dijadikan 
salah satu dari sepuluh prioritas destinasi 
wisata oleh pemerintah.  

• Indonesia menjadi juara sebagai best 
destination dalam rangking yang dikeluarkan 
oleh majalah dive 

• Indonesia juga menang dalam kategori Best 
Dive Centre or Resort 2017, dan Wakatobi 
merupakan juara ke tiga dalam katagori ini 

• Wakatobi memiliki bandara baru pada bulan 
Mei 2016 yaitu Bandara Matahora untuk 
lebih memudahkan akses wisatawan ke 
Wakatobi 

Sedangkan untuk faktor ancaman yang dapat 
diidentifikasi dalam desk research ini adalah sebagai 
berikut : 

• Beberapa tempat wisata sejenis baik didalam 
maupun luar negeri yang juga memiliki 
keindahan bawah laut, seperti Bunaken yang 
menjadi juara pertama dalam katagori Best 
Dive Centre or Resort 2017  

• Infrastruktur yang dirasakan masih kurang 
seperti pelabuhan, jalan, jembatan, air bersih, 
sanitase, listrik serta berbagai infrastruktur 
lainnya 

• Akomodasi yang disediakan masih belum 
merata. Hal ini seperti yang dapat dilihat pada 
laporan akhir rencana pengelolaan pariwisata 
Wakatobi yang menyebutkan bahwa 
konsentrasi fasilitas akomodasi di Kabupaten 
Wakatobi masih berada di Pulau Wangi-
wangi (70,15%), diikuti Kaledupa (27,25%) 
dan Tomia (12,25%). Sementara Pulau 
Binongko tercatat tidak memiliki satupun 
hotel ataupun penginapan komersial, hanya 
terdapat rumah penduduk yang sewaktu-
waktu bisa dijadikan penginapan jika ada 
wisatawan yang membutuhkan. 

• Sumber Daya Manusia setempat yang kurang 
melestarikan lingkungan seperti yang 
disebutkan dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Meidila (2014) yaitu faktor 
penghambat, yaitu sumber daya manusia 
yang kurang menyadari pentingnya menjaga 
dan melestarikan lingkungan laut di wakatobi  

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang 
telah diidentifikasi ini, kemudian akan dibuat matriks 
untuk merumuskan alternatif strategi promosi yang 
tepat bagi destinasi wisata Wakatobi. Hasil matriks 
analisis SWOT dapat dilihat pada gambar 6. Dari 
hasil matriks SWOT tersebut dirumuskan untuk 
strategi SO (strengths-opportunities) adalah dengan 
melakukan evaluasi dan menentukan kembali target 
pasar yang dituju. Target pasar ini penting untuk di 
tentukan atau di evaluasi kembali, apakah selama ini 
target sasaran memang sudah benar. Kemudian untuk 
kegiatan promosi yang akan dilakukan tentunya akan 
menyesuaikan dengan target pasar. Hal ini 
dimaksudkan agar pesan atau promosi yang dilakukan 
dapat tepat mengenai sasaran. Dari hasil survei 
Kementerian Pariwisata diketahui bahwa sebagain 
besar pengunjung Wakatobi adalah berusia muda 18 
sampai 40 tahun. Hasil ini dapat dijadikan titk awal 
dalam menyusun strategi promosi yang efektif.   

 

yang berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor-
faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman di 
Wakatobi. Hasil identifikasi faktor kekuatan atau 
Strength adalah sebagai berikut: 

• Berbagai macam Aktivitas dan Atraksi 
Aktivitas dan atraksi merupakan kekuatan 
utama destinasi wisata Wakatobi. Terdapat 
banyak aktivitas dan atraksi menarik yang 
dapat dijadikan material utama dalam 
penyusunan strategi promodi di Wakatobi. 
Aktivitas menarik untuk bawah laut dan 
pantai yaitu menyelam dan snorkeling, 
kemudian banana boat. Untuk atraksi budaya 
terdapat tarian tradisonal (honari mosega, 
lariangi, balumpa, sajo moane), upacara adat 
(karia’a dan kansonda’a, kabuenga, bose-
bose), dan wisata alam (hutan mangrove, 
hutan lindung, gua air, puncak, danau). 
Dilihat dari destinasi nya terdapat Pulau 
Kapota, Pulau Hoga, dan Pulau Anano,  
Pantai Cemara, Pantai Moli’i Sahatu, Pantai 
Hondue,  Pantai Sombano, Pantai Buku, 
Kampung Kuliati, Kampung Haka, Kampung 
Bajo Mola, Kampung Bajo Sampela, Hutan 
Mangrove Sombano, Hutan Mangrove Sowa, 
Gua Wa Pia-Pia, Gua Sangka’anukiye, Gua 
Lia Lapadele, Panorama Bukit Koncu, 
Panorama Puncak Wabue-bue, Panorama 
Taman Batu, dan spot lumba-lumba di 
pelabuhan Mola Raya. 

• Logo Wakatobi 
Logo memiliki peranan penting ketika 
melakukan aktivitas promosi. Logo berperan 
sebagai sarana identifikasi, jaminan kualitas, 
sarana menciptakan asosiasi dan makna unik, 
dan sarana keunggulan kompetitif (tjiptono, 
2014). Tempat wisata wakatobi telah 
memiliki logo sendiri yang bertemakan 
Wakatobi world marine heritage. Logo ini 
terdapat empat gambar yang melambangkan 
kebudayaan, berlayar, kekayaan bawah laut, 
dan menyelam. Dengan adanya logo ini 
tentunya perumusan strategi promosi menjadi 
lebih mudah dan terarah. 

• Akun Media Sosial  
Saat ini, peran media sosial bagi aktivitas 
promosi sudah sulit untuk dipisahkan. 
Dengan semakin berkembangnya teknologi 
dan smartphone akan membuat orang lebih 
banyak mencari informasi tentang sesuatu hal 
melalui media sosial.  Dari desk reserach 
yang telah dilakukan, Wakatobi diketahui 
telah memiliki akun resmi dari beberapa 
media sosial yaitu instagram, twitter, dan 
facebook  yang dikelola oleh FTKP (Forum 

Tata Kelola Pariwisata) Wakatobi dengan 
nama akun @visitwakatobi. Didalam media 
sosial ini terdapat banyak informarmasi 
menarik tentang Wakatobi dan selalu 
diperbaharui, sehingga jika wisatawan yang 
berwisata ke Wakatobi mengikuti atau mem-
follow akun-akun tersebut, maka wisatawan 
tersebut akan mendapatkan banyak informasi 
tentang Wakatobi. Hal ini tentunya menjadi 
kekuatan bagi Wakatobi dalam merumuskan 
strategi promosinya agar dapat lebih efektif 
dan efisien. 

• Aplikasi Googleplay 
Destinasi wisata wakatobi juga telah 
memiliki aplikasi di googleplay yang dikelola 
oleh FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata) 
Wakatobi dengan nama aplikasi visit 
wakatobi. Aplikasi ini berisikan berbagai 
macam informasi mengenai Wakatobi. 
Dengan adanya aplikasi ini tentunya bisa 
memudahkan para wisatawan yang sudah 
mengunduh, dalam berwisata di Wakatobi 

• Mengadakan dan mengikuti berbagai macam 
pameran yang diadakan baik di luar negeri 
maupun dalam negeri untuk mempromosikan 
wakatobi. 

Selain kekuatan, dari hasil desk research ini juga 
di temukan beberapa kelemahan-kelemahan yang ada 
pada destinasi Wakatobi dan hal ini berpotensi untuk 
menghambat kunjungan wisatawan. Beberapa 
kelemahan yang berhasil diidentifikasi  adalah   

• Promosi kurang efektif 
Berbagai cara telah dilakukan oleh 
pemerintah pusat maupun daerah untuk 
mempromosikan destinasi wisata Wakatobi. 
Promosi berupa pameran-pameran, 
pembuatan film, majalah, brosur, dan bedah 
buku berkaitan dengan Wakatobi telah 
dilakukan. Promosi yang dilakukan tersebut 
terlihat kurang efektif yang ditandai dengan 
menurunnya jumlah wisatawan. Hal ini 
mungkin terjadi karena promosi yang 
dilakukan tidak menyasar pada segmen yang 
tepat. Di zaman sekarang banyak wisatawan 
yang akan berkunjung kesuatu destinasi 
wisata cenderung mencari informasi terntang 
destinasi tersebut melalui internet terlebuh 
dahulu. Jika informasi sulit didapatkan di 
internet, maka dapat membuat motivasi 
seorang untuk mengunjungi destinasi wisata 
tertentu akan berkurang. Walaupun sudah 
memiliki website sendiri, namun   cukup sulit 
untuk menemukan website resmi Wakatobi 
ini melalui mesin pencari seperti google dan 
yahoo. Untuk menemukan website resmi ini 
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optimalnya mesin pencarian di internet yang 
mendukung strategi promosi Wakatobi juga 
mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan 
ke Wakatobi. 

• Peluang dalam pengembangan strategi 
promosi adalah ditetapkannya Wakatobi 
menjadi Destinasi prioritas pemerintah dan 
prestasi keindahan alam Wakatobi dalam 
majalah Dive, serta dibukanya akses bandara 
yang langsung ke pulau wangi-wangi yaitu 
Bandara Matahora yang semakin 
memudahkan wisatawan mengunjungi 
Wakatobi. Ancaman yang dapat timbul 
ketika melakukan promosi adalah ketidak 
sesuaian materi promosi dengan kenyataan 
yang ada di Wakatobi dikarenakan belum 
siapnya sebagain infrastruktur dan belum 
meratanya akomodasi.  

• Beberapa alternatif strategi promosi 
Wakatobi yang dapat dilakukan adalah 
melakukan evaluasi dan menentukan target 
pasar yang dituju, setelah itu merumuskan 
kembali bentuk-bentuk kegiatan sales 
promotions yang akan dilakukan agar 
promosi lebih tepat sasaran, meningkatkan 
optimalisasi mesin pencari di internet untuk 
mendukung strategi  promosi secara online 
dan melalui media sosial, meningkatkan 
aktivitas promosi online marketing dan 
promosi di media sosial, serta merekrut 
seorang public relations yang ditugaskan 
sebagai juru bicara mewakili destinasi wisata 
di Wakatobi. 
 

Saran 
 Dari hasil penelitian ini, agar mendapatkan 
strategi yang tepat dalam melakukan promosi 
pariwisata Wakatobi maka disarankan : 

• Melakukan survei kepada wisatawan di 
Wakatobi dengan tujuan membuat 
segmentasi pasar dan memilih target segmen 
yang tepat sehingga seluruh aktivitas promosi 
nantinya selalu mengarah kepada segmen 
tersebut. Selian itu survei ini juga ditujukan 
untuk membuat dan memperkuat positioning 
tentang Wakatobi yang selama ini belum ada 
positioning secara khusus terhadap destinasi 
pariwisata termasuk Wakatobi.   

• Seluruh aktivitas promosi yang sedang 
dijalankan hendaknya selalu mencantumkan 
akun-akun media sosial dan website resmi 
pariwisata Wakatobi secara jelas, agar bagi 
yang ingin mendapatkan informasi lebih 
banyak dapat menjadi pengikut akun media 
sosialnya atau membuka situs web resminya. 

• Karena hampir sebagian besar wisatwan yang 
ke Wakatobi merencanakan perjalanan 
wisatanya, maka sebaiknya dilakukan 
penelitian terlebih dahulu biasanya berapa 
lama wisatawan tersebut merancanakan 
perjalanannya sebelum berangkat. Nantinya 
seluruh aktivitas  promosi yang dilakukan 
bisa lebih intensif dilakukan pada bulan-
bulan banyak wisatawan sedang 
merencanakan perjalanannya. 
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pencari di internet agar menemukan website serta 
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dilakukan dengan segera.  
 Untuk strategi ST (strengths-threat), hal yang 
dapat dilakukan adalah Meningkatkan aktivitas 
promosi online marketing dan marketing di media 
sosial. Ini merupakan strategi untuk mengurangi atau 
meminimalisir ancaman dengan memanfaatkan 
kekuatan yang ada. Berbagai informasi dan promosi 
alternatif-alternatif kegiatan yang dapat dilakukan  
 
 

 
dan dinikmati wisatawan harus diinformasikan secara 
jelas di website dan media sosial resmi Wakatobi  
untuk meminimalisir dampak acmanan infrstruktur 
yang sebagian belum siap maupun akomodasi yang 
belum merata.  

Dalam strategi WT (weaknesses- threat) yang 
dapat dilakukan adalah strategi promosi dengan 
menunjuk seorang public relations officer, untuk 
menjaga atau memelihara citra Wakatobi dan  
melakukan klarifikasi berita-berita negatif yang 
berkembang kepada target pasar yang dituju. Dalam 
strategi ini ditujukan untuk memperbaiki kelemahan 
yang ada untuk meminimalisir ancaman. 
 
Simpulan 
 Dari hasil penelitian ini dapat ditarik 
beberapa kesimpulan dalam menyusun strategi 
promosi yang tepat untuk destinasi Wakatobi. 

• Potensi keindahan alam Wakatobi sangat 
tinggi. Banyak sekali atraksi dan aktivitas 
yang bisa dilakukan wisatawan selama 
mengunjungi Wakatobi. Hal ini bisa menjadi 
daya tarik utama bagi wisatawan dan dapat 
dijadikan fokus dalam peningkatan 
kunjungan wisatawan. 

• Belum optimalnya promosi yang selama ini 
dilakukan, baik dari Kementerian Pariwisata, 
Taman Nasional Wakatobi, dan  Pemerintah 
Daerah setempat. Selain itu  belum 
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ABSTRACK 
 
Competition among GSM operators has been increasingly vigorous offering various brands of prices and 
facilities, to consumers. This condition has become a red ocean for GSM operators. 
The purpose of this research is to know and analyze the Influence of Brand Image, Product Quality and Price 
on the Decision of Purchasing Simpati Card Simpati in High School of Economics GICI Business School, Depok 
(STIE GBS Depok). The type of research used is survey research with research methods in the form of data 
collection using questionnaires. Data analysis model used is multiple linear regression analysis. Out of 300 
population, the sample was chosen by purposive sampling, so that the sample was 75 respondents. Data 
processing uses statistical test using multiple linear regression analysis. From result of determination test 
obtained result 0,520 or 52,0%. independent variables in the form of brand image, product quality and price 
together influence the dependent variable purchase decision Simpati SIM Card. While the rest of 48.0% 
influenced by other variables that are not included in this study, 
 
Keywords: brand image, product quality, price, purchase decision 
 
 

ABSTRAK 
 

Persaingan antar operator GSM sudah semakin gencar menawarkan beragam merk harga dan fasilitas, 
kepada konsumen. Kondisi ini sudah menjadi red ocean bagi operator GSM.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas 
Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Simpati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
GICI Business School, Depok (STIE GBS Depok). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei 
dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dari 300 orang populasi dilakukan pemilihan sampel secara 
purposive sampling, sehingga diperoleh sample berjumlah 75 responden. Pengolahan data menggukan uji 
statistik dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil uji determinasi diperoleh hasil 0,520 
atau 52,0%. variabel independen berupa citra merek, kualitas produk dan harga secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen keputusan pembelian Kartu Perdana Simpati. Sedangkan sisanya sebesar 
48,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, 
Kata kunci : citra merek, kualitas produk, harga, keputusan pembelian 
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promosi, yang dilakukan oleh orang tertentu, dengan 
proses tertentu, yang ditunjang dengan bukti fisik 
untuk menciptakan pertukaran dalam memenuhi 
kebutuhan atau keinginan pelanggan, sehingga 
mencapai tujuan perusahaan. 

 
2.1. Citra Merek 
 Menurut Simamora dalam Sangadji dan Sopiah 
(2013:327), citra adalah konsep yang mudah 
dimengerti, tetapi sulit dijelaskan secara sistematis 
karena sifatnya abstrak. Rangkuti dalam Sangadji dan 
Sopiah (2013:327) mengemukakan bahwa citra 
merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang 
terbentuk di benak konsumen. 
  Sebuah merek memiliki beberapa elemen 
atau identitas, baik yang bersifat tangible (seperti 
nama merek, simbol, slogan, desain grafis, dan 
sebagainya) maupun intangible (contohnya, nilai 
simbolis, ikatan khusus, kepribadian, citra diri, dan 
seterusnya). Elemen merek ada enam jenis, yaitu 
nama merek, URL (unifrorm resource locators) atau 
nama domain, logo dan simbol, karakter, slogan, serta 
jingles (Tjiptono, 2015:188). 
 
2.2. Kualitas Produk 
 Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh 
pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan 
jasa yang tertinggi. Menurut Kotler (2005:49) dalam 
Nugroho (2015:2), kualitas produk adalah 
keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau 
pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
 Indikator kualitas produk menurut Tjiptono 
dalam Amrullah (2016) adalah:  

a. Performance (kinerja)  
b. Durability (daya tahan)  
c. Conformance to specification (kesesuaian 

dengan spesifikasi)  
d. Features (fitur)  
e. Reliability (reliabilitas)  
f. Aesthetics (estetika)  
g. Perceived quality (kesan kualitas)  

 
2.3. Harga 
 Penetapan harga merupakan salah satu 
keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga 
merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 
yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi 
perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, 
distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya 
biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan 
unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, 
artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya 
dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap 
saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat 

diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, 
karena biasanya menyangkut keputusan jangka 
panjang (Tjiptono, 2015:289). 

Rangkuti dalam Rizky dan Yasin (2014) 
mengemukakan indikator harga adalah: 
a. Penilaian mengenai harga secara keseluruhan 
b. Respons terhadap kenaikan harga 
c. Harga produk tertentu dibandingkan produk 

yang sama apabila ditempat  
  
2.4. Keputusan Pembelian 

  Keputusan pembelian sangat erat hubungan 
dengan perilaku konsumen dalam memutuskan ingin 
menggunakan produk maupun jasa yang mereka 
inginkan. Kotler dan Keller (2015:166) mengatakan 
bahwa, perilaku pembelian konsumen adalah studi 
tentang bagaimana individu, kelompok, dan 
organisasi memilih, membeli, menggunakan dan 
bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
 Engel et al dalam Sangadji dan Sopiah 
(2013:334) mengemukakan lima tahapan perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, 
yaitu: 
1. Pengenalan kebutuhan 
2. Pencarian informasi 
3. Evaluasi alternatif 
4. Keputusan pembelian 
5. Hasil  
 
2.5. Kerangka Konseptual 
 Kerangka berfikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan 
berbagai faktor yang telah diidenfitikasi sebagai 
masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 
2015:60). Di bawah ini adalah gambaran kerangka 
konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan dan kemajuan teknologi yang 
semakin pesat, mendorong perusahaan untuk bersikap 
dan bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi 
persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak secara 
dinamis. Citra adalah konsep yang mudah dimengerti, 
tetapi sulit dijelaskan secara sistematis karena 
sifatnya abstrak. Sedangkan pengertian merek 
merupakan simbol dan indikator dari kualitas sebuah 
produk. Oleh karena itu, citra merek (brand image) 
dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di 
benak konsumen ketika mengingat sebuah merek 
tertentu. (Sangadji dan Sopiah, 2013:327) terhadap 
produk yang di keluarkan oleh suatu perusahaan yang 
bertujuan untuk membedakan dengan para pesaing.  
 Di indonesia, perkembangan teknologi 4G LTE 
dimulai tahun 2010 dimana Telkomsel menjadi 
operator seluler pertama yang melakukan uji coba 
teknologi jaringan 4G LTE. Kemudian disusul oleh 
operator seluler terbesar kedua yaitu XL Axiata yang 
juga melakukan uji coba di akhir tahun 2010. Setahun 
kemudian Indosat menyusul uji coba teknologi 
jaringan 4G LTE. Di penghujung 2015, persaingan 
operator seluler dalam menawarkan layanan 4G LTE 
mencapai titik puncak karena mereka telah 
merampungkan pembangunan infrastruktur untuk 
akses internet berkecepatan tinggi tersebut. Mereka 
saling mengklaim sebagai penyedia layanan 4G LTE 
tercepat, terluas, dan termurah. 
 
Tabel 1.2. Pangsa Pasar Industri Telekomunikasi 

Seluler Indonesia 

 
Sumber: m.indotelko.com/kanal?c=id&it=papan-
klasemen-operator-seluler-indonesia gsma 
 
1.2.  Rumusan Masalah  
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Apakah citra merek, kualitas produk dan harga 

secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
produk kartu perdana Simpati ? 

2. Apakah citra merek, kualitas produk dan harga 
secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
produk kartu perdana Simpati ?  

3. Variabel bebas manakah yang paling dominan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 
produk kartu perdana Simpati ? 
 

1.3. Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka 
ada beberapa tujuan penelitian skripsi adalah:  
1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek, 

kualitas produk dan harga secara parsial terhadap 
keputusan pembelian pada produk Kartu Perdana 
Simpati.  

2. Untuk menganalisis pengaruhh citra merek, 
kualitas produk dan harga secara simultan 
terhadap keputusan pembelian pada produk 
Kartu Perdana Simpati.  

3. Untuk menganalisis variabel mana yang paling 
dominan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian pada produk Kartu Perdana Simpati.  

 
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA 

KONSEP PENELITIAN 
 

2.1. Manajemen Pemasaran 
Menurut Kotler dan Keller (2016: 27) 

pemasaran adalah “Marketing is about identifying 
and meeting human and social needs. One of the 
shortest good definitions of marketing is meeting 
needs profitably”.  

Konsep inti dari pemasaran yaitu adanya 
kebutuhan, keinginan dan permintaan. Menurut 
Suparyanto dan Rosad (2015:3-4) menyatakan bahwa 
kebutuhan  merupakan suatu keadaan dimana 
seseorang merasakan kekurangan atau tidak memiliki 
atas pemuas dasar. Selanjutnya keinginan yaitu 
kemauan terhadap sesuatu  produk yang spesifik 
untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan 
permintaan merupakan keinginan terhadap produk 
tertentu yang disertai kemampuan atau daya beli 
untuk mendapatkan, dan kemauan untuk 
memenuhinya.    

Selanjutnya menurut Kotler dan Keller 
(2016:27) menyatakan bahwa manajemen pemasaran 
adalah :  

“Marketing management as the art and 
science of choosing target markets and 
getting, keeping, and growing customers 
through creating, delivering, and 
communicating superior customer value”. 
Sedangkan manajemen pemasaran menurut 

Suparyanto dan Rosad (2015:3) adalah ilmu yang 
mempelajari perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian terhadap produk (barang dan jasa), 
penetapan harga, pelaksanaan distribusi, aktivitas 

No Operator 2014 2015  
1. Simpati - 45%  
2. Indosat 18% 21,6%  
3. XL 20,6% 14%  
4. Three 11,5% 14,4%  
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promosi, yang dilakukan oleh orang tertentu, dengan 
proses tertentu, yang ditunjang dengan bukti fisik 
untuk menciptakan pertukaran dalam memenuhi 
kebutuhan atau keinginan pelanggan, sehingga 
mencapai tujuan perusahaan. 

 
2.1. Citra Merek 
 Menurut Simamora dalam Sangadji dan Sopiah 
(2013:327), citra adalah konsep yang mudah 
dimengerti, tetapi sulit dijelaskan secara sistematis 
karena sifatnya abstrak. Rangkuti dalam Sangadji dan 
Sopiah (2013:327) mengemukakan bahwa citra 
merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang 
terbentuk di benak konsumen. 
  Sebuah merek memiliki beberapa elemen 
atau identitas, baik yang bersifat tangible (seperti 
nama merek, simbol, slogan, desain grafis, dan 
sebagainya) maupun intangible (contohnya, nilai 
simbolis, ikatan khusus, kepribadian, citra diri, dan 
seterusnya). Elemen merek ada enam jenis, yaitu 
nama merek, URL (unifrorm resource locators) atau 
nama domain, logo dan simbol, karakter, slogan, serta 
jingles (Tjiptono, 2015:188). 
 
2.2. Kualitas Produk 
 Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh 
pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan 
jasa yang tertinggi. Menurut Kotler (2005:49) dalam 
Nugroho (2015:2), kualitas produk adalah 
keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau 
pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
 Indikator kualitas produk menurut Tjiptono 
dalam Amrullah (2016) adalah:  

a. Performance (kinerja)  
b. Durability (daya tahan)  
c. Conformance to specification (kesesuaian 

dengan spesifikasi)  
d. Features (fitur)  
e. Reliability (reliabilitas)  
f. Aesthetics (estetika)  
g. Perceived quality (kesan kualitas)  

 
2.3. Harga 
 Penetapan harga merupakan salah satu 
keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga 
merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 
yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi 
perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, 
distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya 
biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan 
unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, 
artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya 
dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap 
saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat 

diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, 
karena biasanya menyangkut keputusan jangka 
panjang (Tjiptono, 2015:289). 

Rangkuti dalam Rizky dan Yasin (2014) 
mengemukakan indikator harga adalah: 
a. Penilaian mengenai harga secara keseluruhan 
b. Respons terhadap kenaikan harga 
c. Harga produk tertentu dibandingkan produk 

yang sama apabila ditempat  
  
2.4. Keputusan Pembelian 

  Keputusan pembelian sangat erat hubungan 
dengan perilaku konsumen dalam memutuskan ingin 
menggunakan produk maupun jasa yang mereka 
inginkan. Kotler dan Keller (2015:166) mengatakan 
bahwa, perilaku pembelian konsumen adalah studi 
tentang bagaimana individu, kelompok, dan 
organisasi memilih, membeli, menggunakan dan 
bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 
memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
 Engel et al dalam Sangadji dan Sopiah 
(2013:334) mengemukakan lima tahapan perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, 
yaitu: 
1. Pengenalan kebutuhan 
2. Pencarian informasi 
3. Evaluasi alternatif 
4. Keputusan pembelian 
5. Hasil  
 
2.5. Kerangka Konseptual 
 Kerangka berfikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan 
berbagai faktor yang telah diidenfitikasi sebagai 
masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 
2015:60). Di bawah ini adalah gambaran kerangka 
konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara 
variabel citra merek, kualitas produk dan harga yang 
mempengaruhi variabel keputusan pembelian 
konsumen pengguna Kartu Perdana Simpati di STIE 
GBS Depok 
 
3.2. Sampel 
Sampel diambil dari total populasi sebagai wakil dari 
populasi yang merupakan responden konsumen 
produk kartu perdana simpati di STIE GBS DEPOK 
sejumlah 300 orang Teknik pengambilan sampel 
berupa purposive sampling yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria 
sebagai berikut: 1) kehadiran mahasiswa yang aktif 
dikampus 2) pengguna aktif smartphone 3)suka 
internetan dan aktif di media sosial, 4)emenuhi 
kebutuhan dalam berkomunikasi, 5)enggunakan SIM 
Card Simpati atau pernah menggunakan SIM Card 
Simpati. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 
Untuk mendapatkan data primer, digunakan angket 
atau kuesioner yang diisi oleh responden. Data 
sekunder diperoleh dari beragam literature, seperti 
majalah, tabloid dan internet yang berhubungan 
dengan obyek penelitian. 
3.4.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
  Teknik analisis data bertujuan untuk 
menjawab rumusan masalah maupun hipotesis 
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Data-
data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga 
bisa diambil kesimpulan sesuai dengan jenis uji yang 
akan digunakan nantinya. Pada akhir kesimpulan 
akan diketahui bagaimana pengaruh antara variabel 
independen dengan variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
 
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh 
mana suatu alat pengukur itu bisa mengukur apa yang 
ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah 
data maka kolom yang dilihat adalah kolom 
Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan valid 
jika rhitung > 0,300. Untuk melihat tingkat validitas 
semua item nyataan kuesioner yang penulis susun, 
dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Citra 
Merek 

N
O INDIKATOR rhitung 

SIMPULA
N KETERANGAN 

     

1 Nama Merek 0,77
0 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

2 Logo 0,69
0 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

3 Slogan 0,68
1 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

4 Citra Diri 0,73
7 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

5 Jingles 0,73
9 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

 
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas 

Produk 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 Kinerja 0,76
9 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

2 Daya Tahan 0,76
7 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

3 Kesesuaian  0,59
1 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

4 Fitur 0,63
3 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

5 Reliabilitas 0,68
9 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

6 Estetika 0,75
1 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

7 Kesan Kualitas 0,63
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

 
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Harga 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 

Penilaian 
terhadap harga 
secara 
keseluruhan 

0,57
6 

 
Valid Karena nilai rhitung 

> 0,3 

2 Respon terhadap 
kenaikan harga 

0,33
4 

 
Valid 

 
Karena nilai rhitung 

> 0,3 

3 

Harga produk 
tertentu 
dibandingkan 
produk yang 
sama 

0,37
7 

 
Valid 

 

 
Karena nilai rhitung 

> 0,3 

 
 
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan 

Pembelian 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 Pengenalan 
Kebutuhan 

0,69
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

2 Pencarian 
Informasi 

0,53
8 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

3 Evaluasi 
Alternatif 

0,66
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

4 Keputusan 
Pembelian 

0,60
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

5 Hasil 0,68
5 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
Sumber: Penulis (2017) 

 

Hipotesis 
Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, 
maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Hipotesis 1 
Ho : β  = 0, Secara simultan citra merek, kualitas 

produk dan harga, tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

Ha :  β  ≠0 Secara simultan citra merek, kualitas 
produk dan harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

Hipotesis 2 
Ho : β1 = 0 Secara parsial citra merek, tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β1  ≠0 Secara parsial citra merek, 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

. 
Hipotesis 3 
Ho : β2 = 0, Secara parsial kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β2  ≠0 Secara parsial kualitas produk 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

 
Hipotesis 4 
Ho : β3 = 0, Secara parsial harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β3  ≠0 Secara parsial harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian Kuantitatif 
 Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian 
survei. Penelitian survey adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 
dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan 
yang diajukan pada responden (Sujarweni, 2015:13). 

Citra Merek 
(X1) 

Kualitas 
Produk (X2) 

Harga (X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Kartu Perdana Simpati 

Manajemen Pemasaran 

Pengaruh Tidak 
Pengaruh 

KESIMPULAN 

H1 - 
Simultan 

H2 - 
Parsial 
H3 - 
Parsial 

H4 - 
Parsial 

TEKNIK ANALISIS 
DATA 

4. Uji Kualitas 
Data, meliputi: 
c. Uji Validitas 
d. Uji 

Reliabilitas 
5. Uji Asumsi 

Klasik, meliputi: 
d. Uji 

Normalitas 
e. Uji 

Heterosked
astisitas 

f. Uji 
Multikolini
eritas 

6. Uji Hipotesis, 
meliputi: 
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Untuk mendapatkan data primer, digunakan angket 
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data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga 
bisa diambil kesimpulan sesuai dengan jenis uji yang 
akan digunakan nantinya. Pada akhir kesimpulan 
akan diketahui bagaimana pengaruh antara variabel 
independen dengan variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
 
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh 
mana suatu alat pengukur itu bisa mengukur apa yang 
ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah 
data maka kolom yang dilihat adalah kolom 
Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan valid 
jika rhitung > 0,300. Untuk melihat tingkat validitas 
semua item nyataan kuesioner yang penulis susun, 
dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Citra 
Merek 

N
O INDIKATOR rhitung 

SIMPULA
N KETERANGAN 

     

1 Nama Merek 0,77
0 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

2 Logo 0,69
0 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

3 Slogan 0,68
1 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

4 Citra Diri 0,73
7 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

5 Jingles 0,73
9 

Valid Karena nilai rhitung > 
0,3 

 
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas 

Produk 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 Kinerja 0,76
9 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

2 Daya Tahan 0,76
7 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

3 Kesesuaian  0,59
1 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

4 Fitur 0,63
3 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

5 Reliabilitas 0,68
9 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

6 Estetika 0,75
1 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

7 Kesan Kualitas 0,63
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

 
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Harga 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 

Penilaian 
terhadap harga 
secara 
keseluruhan 

0,57
6 

 
Valid Karena nilai rhitung 

> 0,3 

2 Respon terhadap 
kenaikan harga 

0,33
4 

 
Valid 

 
Karena nilai rhitung 

> 0,3 

3 

Harga produk 
tertentu 
dibandingkan 
produk yang 
sama 

0,37
7 

 
Valid 

 

 
Karena nilai rhitung 

> 0,3 

 
 
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan 

Pembelian 
N
O INDIKATOR rhitun

g 
SIMPUL

AN KETERANGAN 

     

1 Pengenalan 
Kebutuhan 

0,69
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

2 Pencarian 
Informasi 

0,53
8 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

3 Evaluasi 
Alternatif 

0,66
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

4 Keputusan 
Pembelian 

0,60
2 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

5 Hasil 0,68
5 

Valid Karena nilai rhitung 
> 0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
Sumber: Penulis (2017) 

 

Hipotesis 
Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka 

pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, 
maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Hipotesis 1 
Ho : β  = 0, Secara simultan citra merek, kualitas 

produk dan harga, tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

Ha :  β  ≠0 Secara simultan citra merek, kualitas 
produk dan harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

Hipotesis 2 
Ho : β1 = 0 Secara parsial citra merek, tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β1  ≠0 Secara parsial citra merek, 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

. 
Hipotesis 3 
Ho : β2 = 0, Secara parsial kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β2  ≠0 Secara parsial kualitas produk 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

 
Hipotesis 4 
Ho : β3 = 0, Secara parsial harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian kartu perdana 
Simpati di STIE GBS Depok 

Ha : β3  ≠0 Secara parsial harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian kartu perdana Simpati di 
STIE GBS Depok 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian Kuantitatif 
 Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian 
survei. Penelitian survey adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 
dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan 
yang diajukan pada responden (Sujarweni, 2015:13). 

Citra Merek 
(X1) 

Kualitas 
Produk (X2) 

Harga (X3) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Kartu Perdana Simpati 

Manajemen Pemasaran 

Pengaruh Tidak 
Pengaruh 

KESIMPULAN 

H1 - 
Simultan 

H2 - 
Parsial 
H3 - 
Parsial 

H4 - 
Parsial 

TEKNIK ANALISIS 
DATA 

4. Uji Kualitas 
Data, meliputi: 
c. Uji Validitas 
d. Uji 

Reliabilitas 
5. Uji Asumsi 

Klasik, meliputi: 
d. Uji 

Normalitas 
e. Uji 

Heterosked
astisitas 

f. Uji 
Multikolini
eritas 

6. Uji Hipotesis, 
meliputi: 
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varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan pendekatan grafik. Di bawah ini 
penulis sampaikan hasil uji heteroskedastisitas  
menggunakan pendekatan grafik. 

 
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dengan Pendekatan Grafik 
Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan 
bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak 
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta 
tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada 
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 
model regresi layak digunakan untuk memprediksi 
keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel 
independennya. 

 
4.4. Uji Hipotesis 

Setelah semua data dinyatakan layak untuk 
dilakukan uji selanjutnya, maka langkah terakhir yang 
dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini 
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah 
sekaligus dugaan sementara atas jawaban rumusan 
masalah tersebut yang tertuang dalam hipotesis. 
Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini 
antara lain persamaan regresi, uji F (uji simultan), 
koefisien determinasi (R2) dan uji t (uji parsial). 

 
1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 
dengan menggunakan Statistical Program for Social 
Science (SPSS), didapatkan tabel Coefficients seperti 
terlihat pada Tabel 4.11. di bawah ini. Dari tabel 
tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, salah 
satunya adalah persamaan regresi linier berganda. 

 
 
 

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Berganda 

Melihat nilai Unstandardizet Coefficients Beta di 
atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linier 
berganda yang dihasilkan darienelitian ini, sebagai 
berikut: 

Y  =   5,068 + 0,158X1 + 0,447X2 - 0,043X3 
Yang berarti bahwa: 
a. Konstanta sebesar 5,068 yang berarti jika 

variabel citra merek, kualitas produk dan harga 
dianggap nol maka variabel keputusan 
pembelian hanya sebesar 5,068. 

b. Koefisien regresi variabel citra merek diperoleh 
nilai sebesar 0,158 yang berarti jika variabel citra 
merek mengalami kenaikan sementara variabel 
kualitas produk dan harga diasumsikan tetap 
maka keputusan pembelian juga akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,158. 

c. Koefisien regresi variabel kualitas produk 
diperoleh nilai sebesar 0,447 yang berarti jika 
variabel kualitas produk mengalami kenaikan 
sementara variabel citra merek dan harga 
diasumsikan tetap maka keputusan pembelian 
juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,447. 

d. Koefisien regresi variabel harga diperoleh nilai 
sebesar -0,043 yang berarti bahwa jika variabel 
harga mengalami penurunan sementara variabel 
citra merek dan harga diasumsikan tetap maka 
keputusan pembelian juga akan mengalami 
penurunan sebesar 0,043. 

 
Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan 

bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 
semua variabel bebas (independent) dalam hal ini 
citra merek, kualitas produk, dan harga secara 
bersama-sama terhadap variabel terikatnya 
(dependent). Adapun hasil Uji F dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel Anova di bawah ini. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. 

Collinearit
y Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 

Tole
ranc

e VIF 
1 (Consta

nt) 5.068 2.133  2.37
6 .020   

Citra_
Merek .158 .073 .182 2.17

3 .033 .962 1.04
0 

Kulitas
_Produ
k 

.447 .061 .677 7.33
7 .000 .794 1.26

0 

Harga -.043 .147 -.027 -
.294 .770 .803 1.24

5 
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
 

 

 
Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-
Total Correlation hasil perhitungan menggunakan 
SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 
sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 
pertanyaan tentang variabel keputusan tersebut valid 
dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya.    
 
4.2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh 
mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 
diandalkan bila alat pengukur tersebut digunakan 
berkali-kali untuk mengukur gejala yang sama. 
Dikatakan handal (reliabel) jika memiliki koefisien 
keandalan atau cronbach’s alpha sebesar 0,6 atau 
lebih. Di bawah ini, Peneliti sajikan daftar Cronbach 
Alpha untuk semua variabel penelitian yang ada baik 
variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar 
perhitungan dengan menggunakan SPSS. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas 
N
O VARIABEL Cronba

ch α 
SIMP
ULAN KETERANGAN 

     

1 Citra Merek 0,885 
Reliab

el 
Karena 

Cronbach α > 
0,6 

2 Kualitas 
Produk 0,893 

Reliab
el 

Karena 
Cronbach α > 

0,6 

3 Harga 0,611 
Reliab

el 
Karena 

Cronbach α > 
0,6 

4 Keputusan 
Pembelian 0,835 

Reliab
el 

Karena 
Cronbach α > 

0,6 
 
4.3 Uji Asumsi Klasik  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 
Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t 
mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti 
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 
kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan 
histogram, pendekatan grafik maupun pendekatan 
Kolmogorv-Smirnov. Dengan menggunakan analisis 
Kolmogorov Smirnov, data residual dikatakan 
berdistribusi normal bila nilai Asymp Sig (2-tailed) > 
taraf nyata (α = 5%). Adapun uji normalitas dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan histogram, 
hasilnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas  

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
Pada grafik histogram di atas terlihat bahwa 

variabel berdistribusi normal.  Hal ini ditunjukkan 
oleh gambar histogram tidak miring ke kanan maupun 
ke kiri sehingga model regresi layak digunakan untuk 
memprediksi keputusan pembelian. 
 
1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat 
apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau 
tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat 
nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 
Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai 
tolerance > 0,1 atau VIF < 5. Di bawah ini 
disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan 
melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor 
(VIF) nya. 

 
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance 

dan VIF) 

VARIA
BEL 

COLLINEARITY STATISTICS 
TOLERANCE VIF 

HAS
IL 

SIMPUL
AN 

HAS
IL 

SIMPUL
AN 

     
Citra 
Merek 

0,96
2 > 0,1 1,04

0 < 5 

Kualitas 
Produk 

0,79
4 > 0,1 1,26

0 < 5 

Harga 0,80
3 > 0,1 1,24

5 < 5 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

tolerance variabel independen yang ada diatas 0,1 
serta nilai VIF variabel independennya semua 
dibawah 5 yang berarti bawah tidak terjadi 
multikolinieritas.  

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
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varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan pendekatan grafik. Di bawah ini 
penulis sampaikan hasil uji heteroskedastisitas  
menggunakan pendekatan grafik. 

 
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dengan Pendekatan Grafik 
Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 

Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan 
bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak 
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta 
tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada 
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 
model regresi layak digunakan untuk memprediksi 
keputusan pembelian berdasarkan masukan variabel 
independennya. 

 
4.4. Uji Hipotesis 

Setelah semua data dinyatakan layak untuk 
dilakukan uji selanjutnya, maka langkah terakhir yang 
dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Uji ini 
bertujuan untuk menjawab rumusan masalah 
sekaligus dugaan sementara atas jawaban rumusan 
masalah tersebut yang tertuang dalam hipotesis. 
Beberapa hal yang termasuk ke dalam uji hipotesis ini 
antara lain persamaan regresi, uji F (uji simultan), 
koefisien determinasi (R2) dan uji t (uji parsial). 

 
1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil perhitungan dan pengolahan data 
dengan menggunakan Statistical Program for Social 
Science (SPSS), didapatkan tabel Coefficients seperti 
terlihat pada Tabel 4.11. di bawah ini. Dari tabel 
tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, salah 
satunya adalah persamaan regresi linier berganda. 

 
 
 

Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Berganda 

Melihat nilai Unstandardizet Coefficients Beta di 
atas, maka dapat ditentukan persamaan regresi linier 
berganda yang dihasilkan darienelitian ini, sebagai 
berikut: 

Y  =   5,068 + 0,158X1 + 0,447X2 - 0,043X3 
Yang berarti bahwa: 
a. Konstanta sebesar 5,068 yang berarti jika 

variabel citra merek, kualitas produk dan harga 
dianggap nol maka variabel keputusan 
pembelian hanya sebesar 5,068. 

b. Koefisien regresi variabel citra merek diperoleh 
nilai sebesar 0,158 yang berarti jika variabel citra 
merek mengalami kenaikan sementara variabel 
kualitas produk dan harga diasumsikan tetap 
maka keputusan pembelian juga akan mengalami 
kenaikan sebesar 0,158. 

c. Koefisien regresi variabel kualitas produk 
diperoleh nilai sebesar 0,447 yang berarti jika 
variabel kualitas produk mengalami kenaikan 
sementara variabel citra merek dan harga 
diasumsikan tetap maka keputusan pembelian 
juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,447. 

d. Koefisien regresi variabel harga diperoleh nilai 
sebesar -0,043 yang berarti bahwa jika variabel 
harga mengalami penurunan sementara variabel 
citra merek dan harga diasumsikan tetap maka 
keputusan pembelian juga akan mengalami 
penurunan sebesar 0,043. 

 
Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan 

bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 
semua variabel bebas (independent) dalam hal ini 
citra merek, kualitas produk, dan harga secara 
bersama-sama terhadap variabel terikatnya 
(dependent). Adapun hasil Uji F dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel Anova di bawah ini. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. 

Collinearit
y Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 

Tole
ranc

e VIF 
1 (Consta

nt) 5.068 2.133  2.37
6 .020   

Citra_
Merek .158 .073 .182 2.17

3 .033 .962 1.04
0 

Kulitas
_Produ
k 

.447 .061 .677 7.33
7 .000 .794 1.26

0 

Harga -.043 .147 -.027 -
.294 .770 .803 1.24

5 
Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
 

 

 
Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

rhitung yang disajikan pada kolom Corrected Item-
Total Correlation hasil perhitungan menggunakan 
SPSS (terlampir) lebih besar dibandingkan nilai rtabel 
sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 
pertanyaan tentang variabel keputusan tersebut valid 
dan dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya.    
 
4.2. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh 
mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 
diandalkan bila alat pengukur tersebut digunakan 
berkali-kali untuk mengukur gejala yang sama. 
Dikatakan handal (reliabel) jika memiliki koefisien 
keandalan atau cronbach’s alpha sebesar 0,6 atau 
lebih. Di bawah ini, Peneliti sajikan daftar Cronbach 
Alpha untuk semua variabel penelitian yang ada baik 
variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar 
perhitungan dengan menggunakan SPSS. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas 
N
O VARIABEL Cronba

ch α 
SIMP
ULAN KETERANGAN 

     

1 Citra Merek 0,885 
Reliab

el 
Karena 

Cronbach α > 
0,6 

2 Kualitas 
Produk 0,893 

Reliab
el 

Karena 
Cronbach α > 

0,6 

3 Harga 0,611 
Reliab

el 
Karena 

Cronbach α > 
0,6 

4 Keputusan 
Pembelian 0,835 

Reliab
el 

Karena 
Cronbach α > 

0,6 
 
4.3 Uji Asumsi Klasik  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 
Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t 
mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti 
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 
kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan 
histogram, pendekatan grafik maupun pendekatan 
Kolmogorv-Smirnov. Dengan menggunakan analisis 
Kolmogorov Smirnov, data residual dikatakan 
berdistribusi normal bila nilai Asymp Sig (2-tailed) > 
taraf nyata (α = 5%). Adapun uji normalitas dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan histogram, 
hasilnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas  

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
Pada grafik histogram di atas terlihat bahwa 

variabel berdistribusi normal.  Hal ini ditunjukkan 
oleh gambar histogram tidak miring ke kanan maupun 
ke kiri sehingga model regresi layak digunakan untuk 
memprediksi keputusan pembelian. 
 
1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat 
apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau 
tidak. Multikolinieritas dilakukan dengan melihat 
nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 
Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai 
tolerance > 0,1 atau VIF < 5. Di bawah ini 
disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan 
melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor 
(VIF) nya. 

 
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance 

dan VIF) 

VARIA
BEL 

COLLINEARITY STATISTICS 
TOLERANCE VIF 

HAS
IL 

SIMPUL
AN 

HAS
IL 

SIMPUL
AN 

     
Citra 
Merek 

0,96
2 > 0,1 1,04

0 < 5 

Kualitas 
Produk 

0,79
4 > 0,1 1,26

0 < 5 

Harga 0,80
3 > 0,1 1,24

5 < 5 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah) 
Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai 

tolerance variabel independen yang ada diatas 0,1 
serta nilai VIF variabel independennya semua 
dibawah 5 yang berarti bawah tidak terjadi 
multikolinieritas.  

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
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sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai 
berikut: 
1. Secara serempak citra merek, kualitas produk dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
DEPOK Depok... 

2. Secara parsial citra merek berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

3. Secara parsial kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

4. Secara parsial harga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis 
dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 
1. PT. Telkomsel diharapkan dapat terus 

meningkatkan dan mempertahankan citra merek 
dari produk dan juga kualitas produk, karena 
kedua komponen tersebut terbukti mampu 
menjadi patokan bagi konsumen dalam keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
DEPOK Depok.   

2. PT. Telkomsel diharapkan menambahkan fitur-
fitur baru terhadap kualitas produk seperti 
penambahan kualitas layanan pelanggan atau 
memaksimalkan jaringan sebelumnya seperti 
jaringan 4G LTE yang cakupannya masih terbatas 
di kota-kota tertentu. 

3. PT. Telkomsel sebaiknya menawarkan harga 
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kualitas yang disediakan agar dapat mencangkup 
semua golongan konsumen Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 
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Tabel 4.8. Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regre
ssion 383.776 3 127.92

5 
25.

616 .000b 

Resid
ual 354.570 71 4.994   

Total 738.347 74    
 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 
yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 
sebesar 25,616. Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat 
pada Tabel Nilai-nilai Untuk Distribusi F adalah 
2,740. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 
nilai Fhitung = 25,616 > dari Ftabel = 2,740. Ini berarti 
bahwa variabel independen yang terdiri dari citra 
merek, kualitas produk dan harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Depok. 

Koefisien Determinasi dilakukan setelah 
variabel independen dinyatakan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati, maka untuk melihat seberapa besar 
pengaruhnya dapat dilihat pada Tabel Model 
Summary hasil perhitungan dengan menggunakan 
Statistical Program for Social Science (SPSS), seperti 
terlihat di bawah ini. 

 
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 
Mode

l R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

 1            
.721a .520 .499 2.23471 

 
Sumber: Hasil penelitian, 2017 (Data diolah) 
 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
Adjusted R Square adalah 0,520 atau 52,0%. Ini 
berarti bahwa variabel independen berupa citra 
merek, kualitas produk dan harga secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
Depok sebesar 52,0% sedangkan sisanya sebesar 
48,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini, misalnya atribut, iklan, 
pelayanan, promosi dan lain sebagainya. 

 

Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel Coefficients 4.11 di atas yaitu dengan melihat 
nilai t maupun sig.-nya. Guna lebih jelasnya dapat 
dilihat pada salinan tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

VARIABEL 
t Sig. 

KESIMPULAN 
thitung ttabel HASIL α = 

5% 
      

Citra Merek 2,173 > 
1,994 0,033 < 

0,05 
Berpengaruh 
signifikan 

Kualitas 
Produk 7,337 > 

1,994 0,000 < 
0,05 

Berpengaruh 
signifikan 

Harga -
0,294 

< 
1,994 0,770 > 

0,05 

Tidak 
berpengaruh 
signifikan 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 (Data diolah) 
 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang ditolak 
atau diterima maka nilai thitung  di atas dapat 
dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat 
signifikasi 5% ( = 0,05). Nilai ttabel  pada tingkat 
signifikansi 5% ( = 0,05) adalah 1,994. Dengan 
membandingkan thitung  dan  ttabel  maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Secara parsial citra merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Kartu Perdana Simpati di STIE GBS Depok 
karena thitung (2,173) > ttabel  (1,994) serta nilai 
signifikansinya di bawah 0,05.  

b. Secara parsial kualitas produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
Depok karena thitung (7,337) > ttabel  (1,994) serta 
nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

c. Secara parsial harga tidak berpengaruh positif 
dan signifikan tehadap keputusan pembelian 
Kartu Perdana Simpati di STIE GBS Depok 
karena thitung (-0,294) < ttabel  (1,994) serta nilai 
signifikansinya di atas 0,05.  

 
Tabel 4.11 di atas. Tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa variabel independen yang 
mempunyai nilai Standaridized Coefficient Beta 
paling besar adalah variabel kualitas produk yaitu 
sebesar 0,677 yang berarti bahwa variabel kualitas 
produk merupakan variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di STIE GBS Depok. 
 
V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis 
dan interpretasi data yang telah dijelaskan 
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sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai 
berikut: 
1. Secara serempak citra merek, kualitas produk dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
DEPOK Depok... 

2. Secara parsial citra merek berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

3. Secara parsial kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

4. Secara parsial harga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 

 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis 
dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 
1. PT. Telkomsel diharapkan dapat terus 

meningkatkan dan mempertahankan citra merek 
dari produk dan juga kualitas produk, karena 
kedua komponen tersebut terbukti mampu 
menjadi patokan bagi konsumen dalam keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
DEPOK Depok.   

2. PT. Telkomsel diharapkan menambahkan fitur-
fitur baru terhadap kualitas produk seperti 
penambahan kualitas layanan pelanggan atau 
memaksimalkan jaringan sebelumnya seperti 
jaringan 4G LTE yang cakupannya masih terbatas 
di kota-kota tertentu. 

3. PT. Telkomsel sebaiknya menawarkan harga 
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan 
kualitas yang disediakan agar dapat mencangkup 
semua golongan konsumen Kartu Perdana 
Simpati di STIE GBS DEPOK Depok. 
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Tabel 4.8. Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regre
ssion 383.776 3 127.92

5 
25.

616 .000b 

Resid
ual 354.570 71 4.994   

Total 738.347 74    
 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 
yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah 
sebesar 25,616. Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat 
pada Tabel Nilai-nilai Untuk Distribusi F adalah 
2,740. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 
nilai Fhitung = 25,616 > dari Ftabel = 2,740. Ini berarti 
bahwa variabel independen yang terdiri dari citra 
merek, kualitas produk dan harga berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Depok. 

Koefisien Determinasi dilakukan setelah 
variabel independen dinyatakan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian Kartu Perdana 
Simpati, maka untuk melihat seberapa besar 
pengaruhnya dapat dilihat pada Tabel Model 
Summary hasil perhitungan dengan menggunakan 
Statistical Program for Social Science (SPSS), seperti 
terlihat di bawah ini. 

 
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 
Mode

l R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

 1            
.721a .520 .499 2.23471 

 
Sumber: Hasil penelitian, 2017 (Data diolah) 
 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
Adjusted R Square adalah 0,520 atau 52,0%. Ini 
berarti bahwa variabel independen berupa citra 
merek, kualitas produk dan harga secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
Depok sebesar 52,0% sedangkan sisanya sebesar 
48,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini, misalnya atribut, iklan, 
pelayanan, promosi dan lain sebagainya. 

 

Hasil Uji t penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel Coefficients 4.11 di atas yaitu dengan melihat 
nilai t maupun sig.-nya. Guna lebih jelasnya dapat 
dilihat pada salinan tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

VARIABEL 
t Sig. 

KESIMPULAN 
thitung ttabel HASIL α = 

5% 
      

Citra Merek 2,173 > 
1,994 0,033 < 

0,05 
Berpengaruh 
signifikan 

Kualitas 
Produk 7,337 > 

1,994 0,000 < 
0,05 

Berpengaruh 
signifikan 

Harga -
0,294 

< 
1,994 0,770 > 

0,05 

Tidak 
berpengaruh 
signifikan 

Sumber: Hasil penelitian, 2017 (Data diolah) 
 

Guna menentukan H0 maupun H1 yang ditolak 
atau diterima maka nilai thitung  di atas dapat 
dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat 
signifikasi 5% ( = 0,05). Nilai ttabel  pada tingkat 
signifikansi 5% ( = 0,05) adalah 1,994. Dengan 
membandingkan thitung  dan  ttabel  maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Secara parsial citra merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Kartu Perdana Simpati di STIE GBS Depok 
karena thitung (2,173) > ttabel  (1,994) serta nilai 
signifikansinya di bawah 0,05.  

b. Secara parsial kualitas produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian Kartu Perdana Simpati di STIE GBS 
Depok karena thitung (7,337) > ttabel  (1,994) serta 
nilai signifikansinya di bawah 0,05. 

c. Secara parsial harga tidak berpengaruh positif 
dan signifikan tehadap keputusan pembelian 
Kartu Perdana Simpati di STIE GBS Depok 
karena thitung (-0,294) < ttabel  (1,994) serta nilai 
signifikansinya di atas 0,05.  

 
Tabel 4.11 di atas. Tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa variabel independen yang 
mempunyai nilai Standaridized Coefficient Beta 
paling besar adalah variabel kualitas produk yaitu 
sebesar 0,677 yang berarti bahwa variabel kualitas 
produk merupakan variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kartu 
Perdana Simpati di STIE GBS Depok. 
 
V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis 
dan interpretasi data yang telah dijelaskan 
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ABSTRAK 
 

Penyampaian informasi keuangan melalui website perusahaan semakin banyak dilakukan  dilakukan  
perusahaan karena kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan media pelaporan konvensional.   Bapepam-
LK (kini OJK) bahkan telah mewajibkan pelaporan keuangan dalam website perusahaan melalui keputusan 
KEP-431/BL/2012. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh intenet financial reporting terhadap biaya modal 
yang terdiri dari Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. Indeks IFR mengadopsi penelitian Prasetya et al., (2010) 
dimana IFR dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek konten, aspek ketepatan waktu dan aspek presentasi. Variabel 
kontrol yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, Umur 
Perusahaan, Likuiditas dan Interest Coverage Ratio. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar 
pada indeks kompas 100 periode Agustus 2016-Januari 2017. Hasil penelitian membuktikan bahwa Internet 
Financial Reporting secara keseluruhan maupun setiap aspeknya tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya 
Ekuitas dan Biaya Utang. Hanya variabel Petumbuhan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya 
Ekuitas, dan hanya variabel Likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya Utang. 
 
Kata Kunci : Internet Fnancial Reporting, Biaya Modal, Biaya Ekuitas, Biaya Utang 
 
 

ABSTRACT 
Submission of financial information through the company website more done by the company because of its 
advantages compared with conventional reporting media. Bapepam-LK (now OJK) has even required financial 
reporting on the company's website through the decision of KEP-431 / BL / 2012. This study aims to see the 
effect of Intenet Financial Reporting on capital costs consisting of Equity Cost and Debt Cost. The IFR index 
adopts Prasetya et al., (2010) where IFR is divided into 3 aspects: content, timeliness and presentation aspects. 
The control variables used are Company Size, Profitability, Corporate Growth, Leverage, Age of Company, 
Liquidity and Interest Coverage Ratio. The sample used is a company listed on the Compass index 100 period 
August 2016-January 2017. The results prove that Internet Financial Reporting as a whole and every aspect 
has no significant effect on the Cost of Equity and  Cost of Debt. Only variable of company's growth has 
significant effect to Cost of Equity, and only Liquidity variable has significant effect to Cost of Debt. 
 
Keywords : Internet Financial Reporting, Cost of Capital, Cost of Equity, Cost of         Debt. 
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ABSTRAK 
 

Penyampaian informasi keuangan melalui website perusahaan semakin banyak dilakukan  dilakukan  
perusahaan karena kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan media pelaporan konvensional.   Bapepam-
LK (kini OJK) bahkan telah mewajibkan pelaporan keuangan dalam website perusahaan melalui keputusan 
KEP-431/BL/2012. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh intenet financial reporting terhadap biaya modal 
yang terdiri dari Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. Indeks IFR mengadopsi penelitian Prasetya et al., (2010) 
dimana IFR dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek konten, aspek ketepatan waktu dan aspek presentasi. Variabel 
kontrol yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, Umur 
Perusahaan, Likuiditas dan Interest Coverage Ratio. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar 
pada indeks kompas 100 periode Agustus 2016-Januari 2017. Hasil penelitian membuktikan bahwa Internet 
Financial Reporting secara keseluruhan maupun setiap aspeknya tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya 
Ekuitas dan Biaya Utang. Hanya variabel Petumbuhan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya 
Ekuitas, dan hanya variabel Likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya Utang. 
 
Kata Kunci : Internet Fnancial Reporting, Biaya Modal, Biaya Ekuitas, Biaya Utang 
 
 

ABSTRACT 
Submission of financial information through the company website more done by the company because of its 
advantages compared with conventional reporting media. Bapepam-LK (now OJK) has even required financial 
reporting on the company's website through the decision of KEP-431 / BL / 2012. This study aims to see the 
effect of Intenet Financial Reporting on capital costs consisting of Equity Cost and Debt Cost. The IFR index 
adopts Prasetya et al., (2010) where IFR is divided into 3 aspects: content, timeliness and presentation aspects. 
The control variables used are Company Size, Profitability, Corporate Growth, Leverage, Age of Company, 
Liquidity and Interest Coverage Ratio. The sample used is a company listed on the Compass index 100 period 
August 2016-January 2017. The results prove that Internet Financial Reporting as a whole and every aspect 
has no significant effect on the Cost of Equity and  Cost of Debt. Only variable of company's growth has 
significant effect to Cost of Equity, and only Liquidity variable has significant effect to Cost of Debt. 
 
Keywords : Internet Financial Reporting, Cost of Capital, Cost of Equity, Cost of         Debt. 
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Peneliti merasa perlu mengulang 
penelitian Thamrin dan Harahap (2013) dengan 
menggunakan data setelah IFR diwajibkan, 
dimana tingkat pengungkapan IFR lebih tinggi 
dari seharusnya.  Selain itu, penelitian ini juga 
menambahkan pengaruh IFR terhadap biaya 
modal, yang terdiri dari biaya ekuitas dan biaya  
utang. Peneliti merasa perlu menambahkan 
variabel dependen tersebut karena  biaya utang 
juga merupakan salah satu komponen yang 
mempengaruhi modal perusahaan.  

Untuk pengukuran  indeks IFR, penulis 
mengacu pada penelitian Prasetya et al., (2010),  
dimana indeks IFR dibagi kedalam 3 (tiga) 
aspek yaitu  aspek konten, aspek ketepatan 
waktu dan aspek presentasi. Dari total item 
dalam indeks IFR sejumlah 121, penulis 
menambahkan 1 item yaitu Piagam (charter) 
Komite Audit, dimana item ini dipersyaratkan 
dalam keputusan BAPEPAM no 431/2012. 
Audit charter menjelaskan secara formal 
tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi 
audit, sehingga departemen audit melaksanakan 
tugasnya berdasarkan Audit charter tersebut. 
Audit charter juga merupakan alat yang 
mempertegas independensi auditor. 

 
1.2 RumusanMasalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang 
diatas, maka beberapa  permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh internet financial 

reporting terhadap biaya ekuitas? 
2. Bagaimana pengaruh internet financial 

reporting terhadap biaya utang? 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
2.1 Teori keagenan 

Hubungan keagenan  terjadi apabila 
salah satu pihak (prinsipal) memberikan 
delegasi kepada pihak lain (agen) untuk 
menjalankan operasional perusahaan dan 
membuat keputusan atas wewenangnya 
tersebut. Pemegang saham merupakan pricnipal 
sementara manajemen perusahaan adalah 
agennya. Yang menjadi salah satu elemen dari 
teori agensi adalah bahwa  adanya kepentingan 
atau tujuan yang berbeda antara prinsipal dan 
agen. Perbedaan inilah yang pada akhirnya 
menciptakan suatu konflik antara pemegang 

saham dan manajemen perusahaan.(Jensen & 
Meckling, 1976). 

Teori keagenan menjelaskan hubungan 
antara pemilik perusahaan dengan agennya 
yaitu manajemen perusahaan, dimana peran  
manajemen perusahaan  menjalankan 
operasional perusahaan. Dalam kondisi ini, 
pengungkapan sukarela bisa dilakukan agen 
untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi 
dan mengendalikan kinerja manajemen 
perusahaan  (Almilia, 2008) 
2.2  Teori sinyal  

Teori sinyal merupakan salah satu teori 
yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela. 
Teori sinyal menjelaskan  tentang alasan-alasan 
yang membuat  perusahaan terdorong untuk 
memberikan informasinya kepada pihak luar. 
Teori sinyal mengemukakan  tentang sinyal 
yang seharusnya diberikan perusahaan kepada 
pihak luar, terutama kepada pengguna 
informasi keuangan. Salah satu yang dijadikan 
alasan  perusahaan untuk mau memberikan 
informasi adalah karena adanya  ketimpangan  
pengetahuan tentang  informasi perusahaan 
antara pihak internal dan pihak luar, dimana  
informasi yang diketahui internal perusahaan 
mengenai kondisi perusahaan dan   prospek 
yang akan datang lebih banyak daripada 
informasi yang diketahui  pihak luar seperti 
investor dan kreditur   (Spence, 1973) 
2.3 Penelitian terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan praktik pengungkapan 
IFR antara lain dilakukan oleh Ashbaugh et al. 
(1999) yang meneliti determinan-determinan 
IFR. Hasilnya adalah  ukuran perusahaan 
merupakan faktor yang berpengaruh signifikan 
terhadap IFR.  Sementara penelitian Debreceny 
et al. (2002)  adalah tentang faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap IFR dengan hasil bahwa 
ukuran perusahaan dan teknologi informasi 
adalah alasan perusahaan mengadopsi praktik 
IFR. Penelitian Spanos (2006) menyimpulkan   
bahwa perusahaan di yunanibelum 
memanfaatkan website secara maksimal untuk  
untuk mendistribusikan informasi kepada 
investor.  Dutta & Bose (2007) juga meneliti 
praktik IFR di Bangladesh, dengan hasil 
perusahaan belum memanfaat website secara 
maksimal untuk mendristribusikan 
informasinya kepada para pemangku 
kepentingan. Sedangkan Agboola & Salawu 
(2012) meneliti determinan-determinan  dari 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  

Dalamjbeberapaudasawarsat terakhir, 
teknologi terus berkembang dengan pesat , 
utamanyaubidangukomunikasi.uPerkembanga
n teknologi juga membawa banyak perubahan, 
dintaranya pola berpikir masyarakat,  cara 
bisnis suatu 
perusahaanpdanpbagaimanapcarapinformasiidi
pertukarkan.ssSalah satu contoh  nyata 
perkembangan teknologi adalah cara 
berkomunikasi yang terus berubah. Pada 
awalnya berkomunikasi menggunakan alat 
seperti surat, kemudian telepon, lalu 
handphone. Seiring perkembangan teknologi 
komunikasi, kini berkomunikasi bisa 
menggunakan internet, video call dan panggilan 
melalui situs-situs media sosial 

Media internet merupakan sarana 
komunikasi yang semakin hari semakin banyak 
digunakan oleh masyarakat. Pengguna 
internetpun berasal dari berbagai kalangan 
mulai dari  pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu 
rumah tangga, pengusaha, profesional  dan 
termasuk juga  perusahaan. Hal ini karena 
adanya berbagai keunggulan yang dimiliki 
media internet dibandingkan dengan media 
lain, sehingga pertumbuhan jumlah pengguna 
internet  terus meningkat tajam.  

Beberapa keunggulan yang dimiliki 
internet dibandingkan media lain adalah 
penyebarannya yang mudah, hampir tidak 
adanya batasan, tepat waktu dan  biaya yang 
relatif rendah  (Ashbaugh et al., 1999).  Pada 
awalnya keberadaan internet hanya digunakan 
sebagai jalur penghubung untuk keperluan 
mengirim  data. Namun kemudian internet 
semakin berkembang dan penggunaanya 
semakin meluas  untuk berbagai tujuan baik 
audio, video, grafis, teks ataupun animasi 
(Asbaugh et al., 2009).  

Internet juga dapat megintegrasikan 
tulisan, gambar dan file audio maupun video  
(Debreceny et al., 2002).  Kelengkapam fitur 
yang dimiliki internet tersebut membuat 
kehadiran internet mudah diterima oleh 
masyarakat. Internet merupakan suatu media 
yang tepat untuk digunakan sebagai sarana 
mengakomodasi perubahan yang dibutuhkan 
dalam pelaporan perusahaan. Perkembangan 
yang cepat dalam dunia internet membawa 
perubahan dalam penyebaran informasi. 
Banyak perusahaan telah menggunakan 

internet sebagai alat komunikasi untuk 
menyediakan informasi mengenai perusahaan, 
termasuk penyebarluasan informasi keuangan 
(Khan, 2014). Atas dasar itulah muncul suatu 
media tambahan dalam penyajian laporan 
keuangan melalui internet atau website yang 
lazim disebut Internet Financial Reporting 
(Ashbaugh et al., 1999).  

IFR merupakan sarana komunikasi yang 
efektif dan efisien  dari perusahaan kepada 
investor dan customer. Perusahaan dapat 
menggunakan IFR sebagai wadah untuk dapat 
berkomunikasi dengan berbagai pemangku 
kepentingannya dengan lebih baik dan lebih 
cepat (Ashbaugh et al., 1999). Debreceny et al., 
(2002) menyatakan penggunaan internet dalam 
menginformasikan pelaporan keuangan akan 
membuat penyebaran informasi keuangan 
menjadi mudah  dan cepat diterima, sehingga 
dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan 
dimana pun. Selain itu, penyebarluasan 
informasi keuangan melalui internet dapat 
menarik calon investor dan memberikan image 
yang baik bagi perusahaan 

IFR  telah membuka sebuah celah  
penelitian baru pada bidang akuntansi dan 
keuangan. Sampai dengan saat ini, penelitian 
tentang IFR lebih banyak berfokus pada faktor-
faktor yang membuat perusahaan menerapkan 
IFR. Sementara itu, belum banyak penelitian 
tentang bagaimana dampak IFR, misalnya 
apakah IFR mempengaruhi biaya ekuitas dan 
biaya utang. 

Penelitian tentang dampak IFR di 
Indonesia sebelumnya telah dilakukan oleh 
Thamrin dan Harahap (2013) yang meneliti 
bagaimana pengaruh IFR terhadap biaya 
ekuitas, dengan merujuk kepada penelitian 
Lopes et al. (2008). Hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang 
signifikan IFR terhadap biaya ekuitas, yang 
bisa jadi disebabkan oleh tingkat pengungkapan 
IFR yang sangat rendah. Data pada penelitian 
Thamrin dan Harahap (2013) diambil dari 
laporan keuangan perusahaan dan websitenya 
pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Bapepam-
LK (kini OJK) mengeluarkan kewajiban 
pelaporan keuangan di website perusahaan 
melalui Keputusan no 431/2012. Dengan 
adanya peraturan baru tersebut maka semua 
perusahaan menerapkan IFR sehingga 
pengungkapanIFR diharapkan lebih tinggi.   
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informasi tersebut bias lebih rendah 
dibandingkan dengan perusahaan yang 
memiliki keterbatasan dalam sistem informasi 
pelaporan. Kedua, perusahaan besar memiliki 
insentif untuk menyajikan pengungkapan 
sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan 
pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, 
perusahaan kecil cenderung untuk 
menyembunyikan informasi penting 
dikarenakan competitive disadvantage. 
 
 
2.5.2 Profitabilitas 

Perusahaan dengan laba yang lebih 
besar lebih memungkinkan untuk melakukan 
pengungkapan yang lebih banyak dibandingkan 
perusahaan kecil. Hal ini dilakukan agar 
perusahaan dapat lebih transparan sehingga 
asimetri informasi berkurang. Perusahaan 
dengan laba yang lebih besar dapat 
mengungkapkan informasi lebih banyak untuk 
kekuatan sinyal dan peluang mereka. (Agboola 
& Salawun 2012). 
2.5.3 Pertumbuhan 

Perusahaan dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi akan berusaha 
mengurangi asimetri informasi dengan lebih 
banyak melakukan pengungkapan. Hal ini 
diasumsikan karena dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi, perusahaan ingin 
menunjukkan kepada stakeholdernya bahwa 
perusahaan lebih maju dari  perusahaan sejenis 
lainnya (Agboola & Salawu, 2012),  hal ini 
akan menurunkan biaya ekuitas. 
2.5.4 Leverage 

Semakin besar nilai leverage, maka 
risiko yang dihadapi perusahaan akan 
meningkat, khususnya risiko yang terkait 
dengan ketidakmampuan perusahaan untuk 
melunasi kewajibannya (kemungkinan 
perusahaan untuk mengalami default akan 
semakin besar). Hal ini mendorong manajer 
untuk menyampaikan hanya informasi-
informasi positif untuk menutupi kekurangan 
perusahaan yang tujuannya untuk 
“mengaburkan” perhatian kreditur dan 
pemegang saham untuk tidak terlalu fokus 
hanya pada leverage perusahaan yang tinggi 
(Eddredge & Scholzt, 2001).  
2.5.5 Umur Perusahaan 

Sebuah perusahaan yang lebih muda 
lebih memungkinkan menderita kerugian 

kompetitif yang lebih besar jika 
mengungkapkan  informasinya terlalu banyak, 
karena perusahaan yang lebih muda cenderung 
belum dikenal masyarakat dibandingkan 
dengan perusahaan yang lebih tua. Dengan 
demikian, perusahaan yang lebih tua lebih 
mungkin untuk mengungkapkan informasi 
keuangannya (Agboola & Salawu, 2012)..  
2.5.6 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat 
likuiditas yang tinggi cenderung untuk 
mengungkapkan lebih banyak karena ingin 
menunjukkan kepada masyarakatnya  dan 
stakeholders bahwa perusahaan memiliki 
tingkat likuiditas yang tinggi dibandingkan 
dengan perusahaan lain pada industri yang 
sama. (Almilia, 2008) 
2.5.7 Interest coverage ratio 
 Interest coverage ratio 
menggambarkan seberapa besar kemampuan 
perusahaan dalam membayar beban bunga dan 
pokok pinjaman atas utang yang dimiliki. 
Interest coverage ratio digunakan untuk 
menentukan seberapa mudah perusahaan bisa 
membayar bunganya pada utang tahun berjalan 
(Hernita, 2012).  
 
2.6 Biaya ekuitas 

Menurut Bouljebene & Affes (2013), 
biaya ekuitas  adalah tingkat imbal hasil saham 
yang dipersyaratkan yaitu tingkat 
pengembalian yang diharapkan investor 
sehingga investor tertarik untuk menanamkan 
dananya di perusahaan. Biaya ekuitas juga 
merupakan sebuah konsep yang dipengaruhi 
oleh beberapa faktor ekonomi dan jumlah biaya 
yang diukur sebagai tingkat bunga dari berbagai 
sumber modal yang masing-masing ditimbang 
menurut peranannya dalam struktur modal dan 
permodalan yang digunakan oleh perusahaan 
Biaya ekuitas berkaitan dengan risiko investasi 
atas saham perusahaan.  
 
2.7 Biaya Utang 
  Biaya utang adalah tingkat bunga yang 
harus dibayar oleh perusahaan ketika 
melakukan pinjaman .  Biaya Utang dapat 
didefinisikan sebagai tingkat yang harus 
diterima dari investasi untuk mencapai tingkat 
pengembalian (yield rate)  yang dibutuhkan 
oleh kreditur atau dengan kata lain adalah 
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IFR, hasilnya adalah ukuran 
perusahaanbdanbtipeb auditorn merupakan 
faktor yang berpengaruh positif terhadap IFR.  

 Di Indonesia, penelitian mengenai IFR 
telah dilakukan oleh Lestari & Chariri (2007), 
yang meneliti faktor-faktor yang 
mempengaruhi IFR. Hasil penelitian 
menyimpulkan likuiditas, leverage, ukuran 
perusahaan, umur listing dan reputasi  auditor 
berpengaruh terhadap praktik IFR. Almilia 
(2008) menyimpulkan  profitabilitas, ukuran 
perusahaan,  dan tingkat kepemilikan 
merupakan variabel yang menentukan  tingkat 
pengungkapan yang dilakukan perusahaan 
melalui IFR.  

Almilia & Budisusetyo (2008) menguji 
pengungkapan informasi pada website 19 
perusahaan perbankan dan 35 perusahaan yang 
terdaftar di LQ 45, hasilnya bahwa perusahaan 
perbankan memiliki tingkat pengungkapan 
yang lebih tinggi di website dibandingkan 
dengan perusahaan yang terdaftar di LQ 45. 
Prasetya et al. (2010 )  meneliti determinants of 
IFR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan, multi-listing, growth rate, 
leverage dan blockholders berpengaruh 
signifikan terhadap IFR. 

Penelitian mengenai dampak IFR 
dilakukan oleh Lopes et al., (2008) yang 
meneliti bagaimana pengaruh  pengungkapan 
terhadap cost of equity, hasilnya menunjukkan  
tingkat pengungkapan berpengaruh negative 
signifikan terhadap  cost of equity. Lai et al. 
(2009)  meneliti pengaruh IFR terhadap harga 
saham, yang hasilnya IFR berpengaruh 
signifikan terhadap abnormal return saham. Di 
Indonesia,   Hargyantoro (2010),  meneliti 
pengaruh praktik IFR terhadap frekuensi 
perdagangan saham , hasilnya IFR berpengaruh 
signifikan terhadap frekuensi perdagangan 
saham perusahaan. Akhiruddin (2012) meneliti 
pengaruh pelaporan keuangan di internet 
terhadap reaksi pasar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di 
internet berepengaruh negatif terhadap 
abnormal return saham. Thamrin dan Harahap  
(2012) meneliti dampak IFR terhadap cost of 
equity dengan hasil  bahwa IFR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap cost of equity.  
2.4 Internet Financial Reporting 

Peningkatan teknologi komputer dan 
internet secara signifikan telah berdampak pada 
praktik akuntansi dan komunikasi laporan 

akuntansi di dunia. Dengan fenomena tersebut 
perusahaan mulai melaporkan informasi yang 
berkaitan dengan bisnis mereka di  website 
perusahaan . Banyak perusahaan yang  kini 
telah memanfaatkan keuntungan dari website 
untuk menyebarkan informasi keuangan 
ataupun non keuangan.  

IFR adalah distribusi  mengenai 
informasi keuangan dan kinerja keuangan 
menggunakan teknologi internet  (Debreceny et 
al. 2002). .IFR merupakan salah satu cara yang 
dilakukan  perusahaan untuk menyampaikan 
informasi kepada investor dan calon investor 
melalui websitenya  (Lai et al., 2009). 
2.4.1 Aspek Konten 
  Aspek ini melihat apakah perusahaan 
mengungkapkan informasi akuntansi dan 
keuangan berupa laporan keuangan tahunan 
dan interim, harga saham, dividen, corporate 
governance, informasi CSR dan sumber daya 
manusia, contact details ke investor 
relationsofficer dan customer relations officer 
(Prasetya et al., 2010) 
2.4.2 Aspek Ketepatan waktu 
  Aspek ketepatan waktu melihat apakah 
perusahaan dapat memberikan informasi 
kepada para stakeholdernya secepat mungkin. 
Aspek ini terdiri dari press release, tanggal 
kapan laporan keuangan di upload, dan tanggal 
kapan perusahaaan terakhir kali memperbarui 
websitenya, respon terhadap email yang masuk 
dan grafik peramalan laba di masa yang akan 
datang (Prasetya et al., 2010) 
2.4.3 Aspek Presentasi 
 Aspek presentasi melihat  apakah 
perusahaan menggunakan berbagai format 
dalam pengungkapan informasinya. Aspek  ini  
mendorong perusahaan melakukan  
pengungkapan informasi yang lebih transparan 
dan dapat dimengerti bagi para stakeholdernya 
(Prasetya et al., 2010) 
 
2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Biaya Modal 
2.5.1  Ukuran perusahaaan 
 Terdapat beberapa alasan yang 
mendasari hubungan ukuran perusahaan 
dengan tingkat pengungkapan (Almilia, 2008).  
Pertama, perusahaan besar yang memiliki 
sistem informasi pelaporan yang lebih baik 
cenderung memiliki sumber daya yang lebih 
besar untuk menghasilkan lebih banyak 
informasi dan biaya untuk menghasilkan 
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Perusahaan dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi akan berusaha 
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diasumsikan karena dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi, perusahaan ingin 
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risiko yang dihadapi perusahaan akan 
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perusahaan untuk mengalami default akan 
semakin besar). Hal ini mendorong manajer 
untuk menyampaikan hanya informasi-
informasi positif untuk menutupi kekurangan 
perusahaan yang tujuannya untuk 
“mengaburkan” perhatian kreditur dan 
pemegang saham untuk tidak terlalu fokus 
hanya pada leverage perusahaan yang tinggi 
(Eddredge & Scholzt, 2001).  
2.5.5 Umur Perusahaan 

Sebuah perusahaan yang lebih muda 
lebih memungkinkan menderita kerugian 

kompetitif yang lebih besar jika 
mengungkapkan  informasinya terlalu banyak, 
karena perusahaan yang lebih muda cenderung 
belum dikenal masyarakat dibandingkan 
dengan perusahaan yang lebih tua. Dengan 
demikian, perusahaan yang lebih tua lebih 
mungkin untuk mengungkapkan informasi 
keuangannya (Agboola & Salawu, 2012)..  
2.5.6 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat 
likuiditas yang tinggi cenderung untuk 
mengungkapkan lebih banyak karena ingin 
menunjukkan kepada masyarakatnya  dan 
stakeholders bahwa perusahaan memiliki 
tingkat likuiditas yang tinggi dibandingkan 
dengan perusahaan lain pada industri yang 
sama. (Almilia, 2008) 
2.5.7 Interest coverage ratio 
 Interest coverage ratio 
menggambarkan seberapa besar kemampuan 
perusahaan dalam membayar beban bunga dan 
pokok pinjaman atas utang yang dimiliki. 
Interest coverage ratio digunakan untuk 
menentukan seberapa mudah perusahaan bisa 
membayar bunganya pada utang tahun berjalan 
(Hernita, 2012).  
 
2.6 Biaya ekuitas 

Menurut Bouljebene & Affes (2013), 
biaya ekuitas  adalah tingkat imbal hasil saham 
yang dipersyaratkan yaitu tingkat 
pengembalian yang diharapkan investor 
sehingga investor tertarik untuk menanamkan 
dananya di perusahaan. Biaya ekuitas juga 
merupakan sebuah konsep yang dipengaruhi 
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  Biaya utang adalah tingkat bunga yang 
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menggunakan teknologi internet  (Debreceny et 
al. 2002). .IFR merupakan salah satu cara yang 
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2.4.1 Aspek Konten 
  Aspek ini melihat apakah perusahaan 
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dan interim, harga saham, dividen, corporate 
governance, informasi CSR dan sumber daya 
manusia, contact details ke investor 
relationsofficer dan customer relations officer 
(Prasetya et al., 2010) 
2.4.2 Aspek Ketepatan waktu 
  Aspek ketepatan waktu melihat apakah 
perusahaan dapat memberikan informasi 
kepada para stakeholdernya secepat mungkin. 
Aspek ini terdiri dari press release, tanggal 
kapan laporan keuangan di upload, dan tanggal 
kapan perusahaaan terakhir kali memperbarui 
websitenya, respon terhadap email yang masuk 
dan grafik peramalan laba di masa yang akan 
datang (Prasetya et al., 2010) 
2.4.3 Aspek Presentasi 
 Aspek presentasi melihat  apakah 
perusahaan menggunakan berbagai format 
dalam pengungkapan informasinya. Aspek  ini  
mendorong perusahaan melakukan  
pengungkapan informasi yang lebih transparan 
dan dapat dimengerti bagi para stakeholdernya 
(Prasetya et al., 2010) 
 
2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Biaya Modal 
2.5.1  Ukuran perusahaaan 
 Terdapat beberapa alasan yang 
mendasari hubungan ukuran perusahaan 
dengan tingkat pengungkapan (Almilia, 2008).  
Pertama, perusahaan besar yang memiliki 
sistem informasi pelaporan yang lebih baik 
cenderung memiliki sumber daya yang lebih 
besar untuk menghasilkan lebih banyak 
informasi dan biaya untuk menghasilkan 
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diberi nilai 1, dan 0 bila tidak. Total nilai 
kemudian dibagi dengan jumlah item checklist.  
 
3.2.1.1  indeks Konten 
 Indeks konten yang digunakan 
mengacu kepada penelitian Prasetya  et al. 
(2010), yang penulis lampirkan pada lampiran. 
Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan  nilai 
yang diperoleh dari setiap item dari aspek 
konten kemudian dibagi dengan total item dari 
seluruh aspek konten dalam checklist 
 
3.2.1.2 Indeks Ketepatan waktu 
 Indeks ketepatan waktu yang 
digunakan mengacu kepada penelitian Prasetya  
et al. (2010), yang penulis lampirkan pada 
lampiran. Indeks ini dihitung dengan 
menjumlahkan  nilai yang diperoleh dari setiap 
item dari aspek ketepatan waktu kemudian 
dibagi dengan total item dari seluruh aspek 
ketepatan waktu dalam checklist 
 
3.2.1.3 Indeks Presentasi 
 Indeks Presentasi yang digunakan 
mengacu kepada penelitian Prasetya  et al. 
(2010), yang penulis lampirkan pada lampiran. 
Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan  nilai 
yang diperoleh dari setiap item dari aspek 
presentasi kemudian dibagi dengan total item 
dari seluruh aspek ketepatan waktu dalam 
checklist 
 
3.2.2 Biaya Ekuitas 
 Biaya ekuitas dalam penelitian   ini diproksikan 
dengan Industry Adjusted Earning 
 Price Ratio yang mengacu pada  penelitian  
Francis et al. (2005)    diawali dengan 
 mengelompokkan perusahaan ke masing-
masing sektor yang ada di BEI. Setelah 
perusahaan dikelompokkan berdasarkan 
sektornya masing-masing, kemudian dihitung  
median dari Earning Pershare  per sektor 
tersebut (dengan persyaratan minimal 5 
perusahaan dengan laba positif). EP Ratio 
Perusahaan dihitung dengan menghitung selisih 
antara Earning Pershare  Perusahaan dengan 
median Earning Pershare perusahaan per 
sektor 
EPR = EPS,t 
   Pt 
EPR = rasio laba terhadap harga 
saham 
     Eps = Earning pershare 

   Pt = harga saham pada 
periode t ( harga saham yang diambil  adalah 
 harga  saham tanggal 30 desember 
2016) 
 
3.2.3 Biaya Utang 
 Biaya utang mengukur besarnya beban bunga 
yang dibayarkan oleh perusahaan     atas    
Pinjamannya. Biaya utang dalam penelitian ini 
dihitung dengan beban bunga      yang 
dibayarkan dalam satu periode dibagi dengan 
jumlah  pinjaman yang     menghasilkan  bunga 
tersebut (Francis et al., 2005)   
COD   = interest expense 
          Average interest bearing 
debt 
 COD   = Biaya utang 
 Interest expense = Beban bunga 
 Avrg int brng debt     = Jumlah 
pinjaman rata-rata yang menghasilkan 
                                                            bunga 
                                                             
3.3 Data Dan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Kompas 100 selama periode Agustus 2016-
Januari 2017. Indeks Kompas100 adalah suatu 
indeks saham dari 100 saham perusahaan 
publik yang diperdagangkan di Bursa Efek 
Indonesia. Saham-saham yang termasuk dalam 
Kompas100 diperkirakan mewakili sekitar 70-
80% dari total  nilai kapitalisasi pasar seluruh 
saham yang tercatat di BEI, maka dengan 
demikian investor bisa melihat kecenderungan 
arah pergerakan indeks dengan mengamati 
pergerakan indeks Kompas100.  
 
4. ANANLISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Teknik pengambilan data. 

Sampel perusahaan  penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Kompas 100 yang  kemudian diseleksi lagi 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di indeks 
kompas 100 periode Agustus 2016-
Januari  2017 

2. Perusahaan menggunakan 
websitenya untuk 
mempublikasikan laporan 
keuangan dan berbagai informasi 
non keuangan lainnya 
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tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh 
kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu 
perusahaan dalam  Juniarti dan Sentosa 
(Sengupta, 1998) 
 
2.8 Pengembangan hipotesis 
2.8.1 Pengaruh internet financial reporting 
terhadap biaya ekuitas 
 Dengan adanya praktik pengungkapan 
sukarela yang dilakukan  perusahaan melalui 
media internet, para investor berasumsi 
perusahaan telah menyampaikan informasi 
keuangan dan non keuangannya . 
Pengungkapan informasi yang semakin luas 
dan transparan diduga akan mengurangi biaya  
ekuitas yang ditangung perusahaan karena 
hampir tidak ada informasi yang 
disembunyikan oleh perusahaan sehingga 
tuntutan investor terhadap perusahaanpun akan 
menurun.  
H1 :Internet Financial Reporting 
berpengaruh negatif terhadap biaya Ekuitas 
H1a :Internet fnancial reporting dari aspek 
konten berpengaruh negatif terhadap biaya 
ekuitas 
H1b :Internet fnancial reporting dari aspek 
ketepatan waktu berpengaruh negatif  terhadap 
biaya ekuitas 
H1c :Internet fnancial reporting dari aspek 
presentasi berpengaruh negatif terhadap biaya 
ekuitas 
 
2.8.2 Pengaruh internet financial reporting 
terhadap biaya utang 

Perusahaan yang mengungkapkan 
informasinya dengan lebih transparan diduga 
akan menikmati biaya bunga pinjaman yang 
lebih rendah, hal ini karena tidak ada informasi 
yang disembunyikan sehingga para kreditur 
mau memberikan bunga pinjaman yang lebih 
rendah karena diasumsikan risiko perusahaan 
untuk tidak mampu mengembalikan pinjaman 
juga rendah (Sengupta, 1998). 
H2 :Internet Financial Reporting 
berpengaruh negatif terhadap biaya utang 
H2a :Internet Financial Reporting dari 
aspek konten berpengaruh negatif  terhadap 
biaya utang 
H2b :Internet Financial Reporting dari 
aspek ketepatan waktu  berpengaruh negatif  
terhadap biaya utang 

H2c :Internet Financial Reporting dari 
aspek presentasi berpengaruh negatif  terhadap 
biaya utang 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Model Penelitian 
 Berdasarkan kerangka pemikiran, 
maka akan digunakan dua model penelitian 
yang berbeda, baik untuk biaya ekuitas ataupun 
biaya utang, sehingga total ada 4 (empat) model 
penelitian.  model 4, variabel IFR dipecah 
berdasarkan komponennya, yaitu aspek konten, 
aspek ketepatan waktu dan aspek presentasi 
Model penelitian  1 adalah sebagai berikut: 
COE =  α + β1IFRi + β2SIZEi + β3ROAi + 
β4GROWTHi + β5LEVi + εi 
 
Model penelitian 2 adalah sebagai berikut: 
COE =  α + β1CONTENTi + β2TIMELINESSi 
+ β3PRESENTATIONi + Β4SIZEi + β5ROAi + 
β6GROWTHi + β7LEVi + εi  
 
Model penelitian  3 adalah sebagai berikut:              
COD =  α + β1IFRi + β2SIZEi + β3ROAi + 
β4GROWTHi + β5LEVi + εi 
 
Model penelitian 4 adalah sebagai berikut: 
COD =  α + β1CONTENTi + β2TIMELINESSi 
+ β3PRESENTATIONi + Β4SIZEi + β5AGEi + 
β6LIQi + β7INCOVi + εi 
 
Keterangan :  
COE  : Biaya Ekuitas 
COD  : Biaya Utang 
IFR  :  Indeks IFR 
CONTENT : Indeks IFR untuk 
aspek Konten 
TIMELINESS : Indeks IFR untuk 
aspek Ketepatan waktu 
PRESENTATION: Indeks IFR untuk 
aspek Presentasi 
 
3.2 Operasionalisasi Variabel  
3.2.1 Indeks Internet Financial reporting  

Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah internet financial reporting. Untuk 
mengukur IFR  digunakan checklist  yang 
digunakan pada penelitian Prasetya et al.  
(2010). Audit committee charter yang penulis 
tambahkan, masuk kedalam indeks konten 
karena termasuk kedalam informasi Corporate 
Governance perusahaan. Untuk setiap item 
dalam checklist yang tersedia dalam website 
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diberi nilai 1, dan 0 bila tidak. Total nilai 
kemudian dibagi dengan jumlah item checklist.  
 
3.2.1.1  indeks Konten 
 Indeks konten yang digunakan 
mengacu kepada penelitian Prasetya  et al. 
(2010), yang penulis lampirkan pada lampiran. 
Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan  nilai 
yang diperoleh dari setiap item dari aspek 
konten kemudian dibagi dengan total item dari 
seluruh aspek konten dalam checklist 
 
3.2.1.2 Indeks Ketepatan waktu 
 Indeks ketepatan waktu yang 
digunakan mengacu kepada penelitian Prasetya  
et al. (2010), yang penulis lampirkan pada 
lampiran. Indeks ini dihitung dengan 
menjumlahkan  nilai yang diperoleh dari setiap 
item dari aspek ketepatan waktu kemudian 
dibagi dengan total item dari seluruh aspek 
ketepatan waktu dalam checklist 
 
3.2.1.3 Indeks Presentasi 
 Indeks Presentasi yang digunakan 
mengacu kepada penelitian Prasetya  et al. 
(2010), yang penulis lampirkan pada lampiran. 
Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan  nilai 
yang diperoleh dari setiap item dari aspek 
presentasi kemudian dibagi dengan total item 
dari seluruh aspek ketepatan waktu dalam 
checklist 
 
3.2.2 Biaya Ekuitas 
 Biaya ekuitas dalam penelitian   ini diproksikan 
dengan Industry Adjusted Earning 
 Price Ratio yang mengacu pada  penelitian  
Francis et al. (2005)    diawali dengan 
 mengelompokkan perusahaan ke masing-
masing sektor yang ada di BEI. Setelah 
perusahaan dikelompokkan berdasarkan 
sektornya masing-masing, kemudian dihitung  
median dari Earning Pershare  per sektor 
tersebut (dengan persyaratan minimal 5 
perusahaan dengan laba positif). EP Ratio 
Perusahaan dihitung dengan menghitung selisih 
antara Earning Pershare  Perusahaan dengan 
median Earning Pershare perusahaan per 
sektor 
EPR = EPS,t 
   Pt 
EPR = rasio laba terhadap harga 
saham 
     Eps = Earning pershare 

   Pt = harga saham pada 
periode t ( harga saham yang diambil  adalah 
 harga  saham tanggal 30 desember 
2016) 
 
3.2.3 Biaya Utang 
 Biaya utang mengukur besarnya beban bunga 
yang dibayarkan oleh perusahaan     atas    
Pinjamannya. Biaya utang dalam penelitian ini 
dihitung dengan beban bunga      yang 
dibayarkan dalam satu periode dibagi dengan 
jumlah  pinjaman yang     menghasilkan  bunga 
tersebut (Francis et al., 2005)   
COD   = interest expense 
          Average interest bearing 
debt 
 COD   = Biaya utang 
 Interest expense = Beban bunga 
 Avrg int brng debt     = Jumlah 
pinjaman rata-rata yang menghasilkan 
                                                            bunga 
                                                             
3.3 Data Dan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Kompas 100 selama periode Agustus 2016-
Januari 2017. Indeks Kompas100 adalah suatu 
indeks saham dari 100 saham perusahaan 
publik yang diperdagangkan di Bursa Efek 
Indonesia. Saham-saham yang termasuk dalam 
Kompas100 diperkirakan mewakili sekitar 70-
80% dari total  nilai kapitalisasi pasar seluruh 
saham yang tercatat di BEI, maka dengan 
demikian investor bisa melihat kecenderungan 
arah pergerakan indeks dengan mengamati 
pergerakan indeks Kompas100.  
 
4. ANANLISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Teknik pengambilan data. 

Sampel perusahaan  penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks 
Kompas 100 yang  kemudian diseleksi lagi 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya sebagai berikut: 

1. Perusahaan terdaftar di indeks 
kompas 100 periode Agustus 2016-
Januari  2017 

2. Perusahaan menggunakan 
websitenya untuk 
mempublikasikan laporan 
keuangan dan berbagai informasi 
non keuangan lainnya 
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tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh 
kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu 
perusahaan dalam  Juniarti dan Sentosa 
(Sengupta, 1998) 
 
2.8 Pengembangan hipotesis 
2.8.1 Pengaruh internet financial reporting 
terhadap biaya ekuitas 
 Dengan adanya praktik pengungkapan 
sukarela yang dilakukan  perusahaan melalui 
media internet, para investor berasumsi 
perusahaan telah menyampaikan informasi 
keuangan dan non keuangannya . 
Pengungkapan informasi yang semakin luas 
dan transparan diduga akan mengurangi biaya  
ekuitas yang ditangung perusahaan karena 
hampir tidak ada informasi yang 
disembunyikan oleh perusahaan sehingga 
tuntutan investor terhadap perusahaanpun akan 
menurun.  
H1 :Internet Financial Reporting 
berpengaruh negatif terhadap biaya Ekuitas 
H1a :Internet fnancial reporting dari aspek 
konten berpengaruh negatif terhadap biaya 
ekuitas 
H1b :Internet fnancial reporting dari aspek 
ketepatan waktu berpengaruh negatif  terhadap 
biaya ekuitas 
H1c :Internet fnancial reporting dari aspek 
presentasi berpengaruh negatif terhadap biaya 
ekuitas 
 
2.8.2 Pengaruh internet financial reporting 
terhadap biaya utang 

Perusahaan yang mengungkapkan 
informasinya dengan lebih transparan diduga 
akan menikmati biaya bunga pinjaman yang 
lebih rendah, hal ini karena tidak ada informasi 
yang disembunyikan sehingga para kreditur 
mau memberikan bunga pinjaman yang lebih 
rendah karena diasumsikan risiko perusahaan 
untuk tidak mampu mengembalikan pinjaman 
juga rendah (Sengupta, 1998). 
H2 :Internet Financial Reporting 
berpengaruh negatif terhadap biaya utang 
H2a :Internet Financial Reporting dari 
aspek konten berpengaruh negatif  terhadap 
biaya utang 
H2b :Internet Financial Reporting dari 
aspek ketepatan waktu  berpengaruh negatif  
terhadap biaya utang 

H2c :Internet Financial Reporting dari 
aspek presentasi berpengaruh negatif  terhadap 
biaya utang 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Model Penelitian 
 Berdasarkan kerangka pemikiran, 
maka akan digunakan dua model penelitian 
yang berbeda, baik untuk biaya ekuitas ataupun 
biaya utang, sehingga total ada 4 (empat) model 
penelitian.  model 4, variabel IFR dipecah 
berdasarkan komponennya, yaitu aspek konten, 
aspek ketepatan waktu dan aspek presentasi 
Model penelitian  1 adalah sebagai berikut: 
COE =  α + β1IFRi + β2SIZEi + β3ROAi + 
β4GROWTHi + β5LEVi + εi 
 
Model penelitian 2 adalah sebagai berikut: 
COE =  α + β1CONTENTi + β2TIMELINESSi 
+ β3PRESENTATIONi + Β4SIZEi + β5ROAi + 
β6GROWTHi + β7LEVi + εi  
 
Model penelitian  3 adalah sebagai berikut:              
COD =  α + β1IFRi + β2SIZEi + β3ROAi + 
β4GROWTHi + β5LEVi + εi 
 
Model penelitian 4 adalah sebagai berikut: 
COD =  α + β1CONTENTi + β2TIMELINESSi 
+ β3PRESENTATIONi + Β4SIZEi + β5AGEi + 
β6LIQi + β7INCOVi + εi 
 
Keterangan :  
COE  : Biaya Ekuitas 
COD  : Biaya Utang 
IFR  :  Indeks IFR 
CONTENT : Indeks IFR untuk 
aspek Konten 
TIMELINESS : Indeks IFR untuk 
aspek Ketepatan waktu 
PRESENTATION: Indeks IFR untuk 
aspek Presentasi 
 
3.2 Operasionalisasi Variabel  
3.2.1 Indeks Internet Financial reporting  

Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah internet financial reporting. Untuk 
mengukur IFR  digunakan checklist  yang 
digunakan pada penelitian Prasetya et al.  
(2010). Audit committee charter yang penulis 
tambahkan, masuk kedalam indeks konten 
karena termasuk kedalam informasi Corporate 
Governance perusahaan. Untuk setiap item 
dalam checklist yang tersedia dalam website 
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IFR = Internet Financial Reporting; Size = 
ukuran perusahaan = Ln (total asset); ROA = 
Profitabilitas = NetIncome/Total asset; Growth 
= pertumbuhan = Salest-salest-1/salest-1; Lev = 
Leverage = utang/asset;  COE = Cost of equity 
=  EPSt/Pt. **Significant at 0,05 
 

Tabel 4.4  hasil regresi model penelitian 2 
 

Variabel Coefficient
s 

t stat p-value 

Constant    
CONTENT 0,165 0,98

8 0,327 

TIMELINESS 0,024 0,20
6 0,838 

PRESENTATIO
N -0,082 

-
0,53

3 
0,596 

SIZE 0,045 0,39
8 0,692 

ROA 0,102 0,85
5 0,396 

GROWTH 
-0,320 

-
2,60

2 

0,011*
* 

LEV 0,075 0,63
3 0,529 

N 75   
Adj R2 0,096   
F stat 2,121   
F (prob)   0,049**  

  

IFR = Internet Financial Reporting; Size = 
ukuran perusahaan = Ln (total asset); ROA = 
Profitabilitas = NetIncome/Total asset; Growth 
= pertumbuhan = Salest-salest-1/salest-1; Lev = 
Leverage = utang/asset;  COE = Cost of equity 
=  EPSt/Pt. **Significant at 0,05 

Berdasarkan hasil regresi  terlihat 
bahwa  IFR secara keseluruhan dan IFR  dari 
aspek konten, aspek ketepatan waktu dan 
aspek presentasi   tidak berpengaruh signifikan 
terhadap cost of equity capital. Hal ini tidak 
sesuai dengan ekspektasi penulis yaitu 
diharapkan akan ada hubungan signifikan 
negatif antara IFR aspek konten, aspek 
ketepatan waktu dan aspek presentasi dengan 
COE .  Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Thamrin dan Harahap (2013) yang 
menyatakan bahwa IFR aspek presentasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap COE, namun 
hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 
Thamrin dan Harahap (2013) , dimana dalam 
peneltian tersebut dibuktikan adanya pengaruh 
yang signifikan antara IFR aspek konten dan 
IFR aspek ketepatan waktu dengan COE. 

 
 
 
 

Tabel 4.5  hasil regresi model penelitian 3 
 

Variabel Coefficients t stat p-value 
Constant  -1,298 0,199 
IFR -0,035 -0,314 0,754 
SIZE 0,160 1,385 0,170 
AGE 0,224 1,913 0,060 
LIQ -0,323 -2,541    

0,013** 
INCOV -0,243 -1,902 0,061 
N 75   
Adj R2 0,164   
F stat 2,704   
F (prob)   0,027** 

   

IFR = Internet Financial Reporting; Content 
Size = ukuran perusahaan = Ln (total asset)  
Age=umur perusahaan = tahun pengambilan 
sampel – tahun berdiri perusahaan; Liq = 
Likuiditas = asset lancar/utang lancar; Incov = 
Interest coverage = EBIT + interest expense /   
interest expense; COD = Cost of debt = interest 
expense/average interest bearing debt. 
**Significant at 0,05 
 

Tabel 4.6  hasil regresi model penelitian 4 
 

Variabel Coefficient
s 

t stat p-value 

Constant    
CONTENT 

-0,179 
-

1,13
9 

  0,259 

TIMELINESS 
-0,058 

-
0,50

6 
  0,614 

PRESENTATIO
N 0,178 1,10

5   0,273 

SIZE 0,171 1,46
5   0,148 

AGE 0,204 1,68
8   0,096 

LIQ 
-0,350 

-
2,64

9 

  
0,010*
* 

INCOV 
-0,249 

-
1,91

9 
  0,059 

N 75   
Adj R2 0,164   
F stat 2,186   
F (prob)   0,046**   

 
IFR = Internet Financial Reporting; Content 
Size = ukuran perusahaan = Ln (total asset)  

7 

 

3.  Bukan Perusahaan dalam sektor 
keuangan . Hal ini dilakukan 
karena adanya perbedaan 
karakteristik perusahaan keuangan 
dengan perusahaan sektor lainnya. 

4. Perusahaan memiliki data yang 
lengkap untuk pengukuran semua  
variabel yang digunakan dalam 
model penelitian 

 
Keterangan jumlah 

Perusahaan Kompas 100 periode 
Agustus 2016-Januari 2017 

100  

Perusahaan yang menggunakan mata 
uang pelaporan selain rupiah  

(13)   

Perusahaan yang websitenya dalam 
perbaikan di bulan Oktober-Desember 
2016 

(1)  

Perusahaan dalam sektor keuangan (11)  

Total sampel 75 
 
4.2 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptrif dari variabel-variabel 
di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
4.2  dibawah ini: 
 
                     Tabel 4.2 Statistik deskriptif 
 

Variabel Jumlah 
Observasi Min Max Mean Std.Deviasi 

COE 75 -0,4038 0,6139 0.0113 0,1159 
COD 75 0,0000 0,8419 0,1305 0,1706 
IFR 75 0,0909 0,7567 0,4834 0,1058 
CONTENT 75 0,1074 0,6892 0,5528 0,1413 
TIMELINESS 75 0,0000 0,5000 0,1106 0,1042 
PRESENTATION 75 0,1388 0,5128 0,3902 0,8028 
SIZE (RP 
MILLION) 75 328.714 261.855.000 26.565.000 37.966.955 

ROA 75 0,0022 0,3867 0,0817 0,0859 
GROWTH 75 -0,2715 2,8275 0,1232 0,3831 
AGE 75 3,0000 101,471 34,2729 17,1636 
LIQ 75 0,4229 11,0940 2,2349 1,9503 
LEV 75 0,0387 0,9312 0,4560 0,1843 
INCOV 75 0,0000 1,590.47 65,4445 231,0028 

IFR = Internet Financial Reporting; Content = 
Aspek konten IFR ; Timeliness = Aspek 
ketepatan waktu IFR; Presentation = Aspek 
Presentasi IFR; Size = ukuran perusahaan = Ln 
(total asset); ROA = Profitabilitas = 
NetIncome/Total asset; Growth = pertumbuhan 
= Salest-salest-1/salest-1; Age=umur perusahaan 
= tahun pengambilan sampel – tahun berdiri 
perusahaan; Liq = Likuiditas = asset 
lancar/utang lancar; Lev = Leverage = 
utang/asset; Incov = Interest coverage = EBIT 

+ interest expense /   interest expense; COE = 
Cost of equity = EPSt/Pt; COD = Cost of debt 
= interest expense/average interest bearing debt 
Dari ketiga aspek pengungkapan IFR yaitu 
konten, ketepatan waktu dan presentasi, 
pengungkapan pada aspek konten cenderung 
tinggi , hal ini disebabkan isi aspek konten 
merupakan informasi mengenai kinerja 
perusahaan seperti misalmya Laporan 
Keuangan, Laporan Tahunan, harga saham, 
informasi dividen, informasi  corporate 
governance , CSR dan contact details 
perusahaan. Sedangkan aspek ketepatan waktu 
berfokus apakah perusahaan menyampaikan 
informasinya tepat waktu dan apakah 
perusahaan selalu mengupdate websitenya, dan 
aspek presentasi menjelaskan berbagai format 
yang digunakan perusahaan dalam 
menyampaikan informasinya. 
 Standar deviasi pada Cost of Equity 
lebih rendah yaitu 11,59% dibandingkan 
standar deviasi pada Cost of debt yaitu 17,06% 
hal ini dikarenakan risiko yang terdapat pada 
investasi saham lebih besar dibandingkan 
dengan risiko yang terdapat pada investasi 
piutang, karena piutang memberikan jaminan 
pengembalian yang lebih tetap. 
 
4.3 Hasil Regresi 

Tabel 4.3  hasil regresi model penelitian 1 
Variabel Coefficien

ts 
t stat p-value 

Constant 
 

-
0,97

7 
  0,332 

 IFR    0,164 1,33
0   0,188 

SIZE    0,045 0,41
3   0,681 

ROA    0,099 0,85
0   0,398 

GROWT
H   -0,306 

-
2,55

9 

  
0,013*
* 

LEV    0,043 0,30
4   0,762 

N       75   
Adj R2    0,130   
F stat    3,209   
F (prob)    

0,012**   
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IFR = Internet Financial Reporting; Size = 
ukuran perusahaan = Ln (total asset); ROA = 
Profitabilitas = NetIncome/Total asset; Growth 
= pertumbuhan = Salest-salest-1/salest-1; Lev = 
Leverage = utang/asset;  COE = Cost of equity 
=  EPSt/Pt. **Significant at 0,05 
 

Tabel 4.4  hasil regresi model penelitian 2 
 

Variabel Coefficient
s 

t stat p-value 

Constant    
CONTENT 0,165 0,98

8 0,327 

TIMELINESS 0,024 0,20
6 0,838 

PRESENTATIO
N -0,082 

-
0,53

3 
0,596 

SIZE 0,045 0,39
8 0,692 

ROA 0,102 0,85
5 0,396 

GROWTH 
-0,320 

-
2,60

2 

0,011*
* 

LEV 0,075 0,63
3 0,529 

N 75   
Adj R2 0,096   
F stat 2,121   
F (prob)   0,049**  

  

IFR = Internet Financial Reporting; Size = 
ukuran perusahaan = Ln (total asset); ROA = 
Profitabilitas = NetIncome/Total asset; Growth 
= pertumbuhan = Salest-salest-1/salest-1; Lev = 
Leverage = utang/asset;  COE = Cost of equity 
=  EPSt/Pt. **Significant at 0,05 

Berdasarkan hasil regresi  terlihat 
bahwa  IFR secara keseluruhan dan IFR  dari 
aspek konten, aspek ketepatan waktu dan 
aspek presentasi   tidak berpengaruh signifikan 
terhadap cost of equity capital. Hal ini tidak 
sesuai dengan ekspektasi penulis yaitu 
diharapkan akan ada hubungan signifikan 
negatif antara IFR aspek konten, aspek 
ketepatan waktu dan aspek presentasi dengan 
COE .  Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Thamrin dan Harahap (2013) yang 
menyatakan bahwa IFR aspek presentasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap COE, namun 
hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 
Thamrin dan Harahap (2013) , dimana dalam 
peneltian tersebut dibuktikan adanya pengaruh 
yang signifikan antara IFR aspek konten dan 
IFR aspek ketepatan waktu dengan COE. 

 
 
 
 

Tabel 4.5  hasil regresi model penelitian 3 
 

Variabel Coefficients t stat p-value 
Constant  -1,298 0,199 
IFR -0,035 -0,314 0,754 
SIZE 0,160 1,385 0,170 
AGE 0,224 1,913 0,060 
LIQ -0,323 -2,541    

0,013** 
INCOV -0,243 -1,902 0,061 
N 75   
Adj R2 0,164   
F stat 2,704   
F (prob)   0,027** 

   

IFR = Internet Financial Reporting; Content 
Size = ukuran perusahaan = Ln (total asset)  
Age=umur perusahaan = tahun pengambilan 
sampel – tahun berdiri perusahaan; Liq = 
Likuiditas = asset lancar/utang lancar; Incov = 
Interest coverage = EBIT + interest expense /   
interest expense; COD = Cost of debt = interest 
expense/average interest bearing debt. 
**Significant at 0,05 
 

Tabel 4.6  hasil regresi model penelitian 4 
 

Variabel Coefficient
s 

t stat p-value 

Constant    
CONTENT 

-0,179 
-

1,13
9 

  0,259 

TIMELINESS 
-0,058 

-
0,50

6 
  0,614 

PRESENTATIO
N 0,178 1,10

5   0,273 

SIZE 0,171 1,46
5   0,148 

AGE 0,204 1,68
8   0,096 

LIQ 
-0,350 

-
2,64

9 

  
0,010*
* 

INCOV 
-0,249 

-
1,91

9 
  0,059 

N 75   
Adj R2 0,164   
F stat 2,186   
F (prob)   0,046**   

 
IFR = Internet Financial Reporting; Content 
Size = ukuran perusahaan = Ln (total asset)  

7 

 

3.  Bukan Perusahaan dalam sektor 
keuangan . Hal ini dilakukan 
karena adanya perbedaan 
karakteristik perusahaan keuangan 
dengan perusahaan sektor lainnya. 

4. Perusahaan memiliki data yang 
lengkap untuk pengukuran semua  
variabel yang digunakan dalam 
model penelitian 

 
Keterangan jumlah 

Perusahaan Kompas 100 periode 
Agustus 2016-Januari 2017 

100  

Perusahaan yang menggunakan mata 
uang pelaporan selain rupiah  

(13)   

Perusahaan yang websitenya dalam 
perbaikan di bulan Oktober-Desember 
2016 

(1)  

Perusahaan dalam sektor keuangan (11)  

Total sampel 75 
 
4.2 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptrif dari variabel-variabel 
di dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 
4.2  dibawah ini: 
 
                     Tabel 4.2 Statistik deskriptif 
 

Variabel Jumlah 
Observasi Min Max Mean Std.Deviasi 

COE 75 -0,4038 0,6139 0.0113 0,1159 
COD 75 0,0000 0,8419 0,1305 0,1706 
IFR 75 0,0909 0,7567 0,4834 0,1058 
CONTENT 75 0,1074 0,6892 0,5528 0,1413 
TIMELINESS 75 0,0000 0,5000 0,1106 0,1042 
PRESENTATION 75 0,1388 0,5128 0,3902 0,8028 
SIZE (RP 
MILLION) 75 328.714 261.855.000 26.565.000 37.966.955 

ROA 75 0,0022 0,3867 0,0817 0,0859 
GROWTH 75 -0,2715 2,8275 0,1232 0,3831 
AGE 75 3,0000 101,471 34,2729 17,1636 
LIQ 75 0,4229 11,0940 2,2349 1,9503 
LEV 75 0,0387 0,9312 0,4560 0,1843 
INCOV 75 0,0000 1,590.47 65,4445 231,0028 

IFR = Internet Financial Reporting; Content = 
Aspek konten IFR ; Timeliness = Aspek 
ketepatan waktu IFR; Presentation = Aspek 
Presentasi IFR; Size = ukuran perusahaan = Ln 
(total asset); ROA = Profitabilitas = 
NetIncome/Total asset; Growth = pertumbuhan 
= Salest-salest-1/salest-1; Age=umur perusahaan 
= tahun pengambilan sampel – tahun berdiri 
perusahaan; Liq = Likuiditas = asset 
lancar/utang lancar; Lev = Leverage = 
utang/asset; Incov = Interest coverage = EBIT 

+ interest expense /   interest expense; COE = 
Cost of equity = EPSt/Pt; COD = Cost of debt 
= interest expense/average interest bearing debt 
Dari ketiga aspek pengungkapan IFR yaitu 
konten, ketepatan waktu dan presentasi, 
pengungkapan pada aspek konten cenderung 
tinggi , hal ini disebabkan isi aspek konten 
merupakan informasi mengenai kinerja 
perusahaan seperti misalmya Laporan 
Keuangan, Laporan Tahunan, harga saham, 
informasi dividen, informasi  corporate 
governance , CSR dan contact details 
perusahaan. Sedangkan aspek ketepatan waktu 
berfokus apakah perusahaan menyampaikan 
informasinya tepat waktu dan apakah 
perusahaan selalu mengupdate websitenya, dan 
aspek presentasi menjelaskan berbagai format 
yang digunakan perusahaan dalam 
menyampaikan informasinya. 
 Standar deviasi pada Cost of Equity 
lebih rendah yaitu 11,59% dibandingkan 
standar deviasi pada Cost of debt yaitu 17,06% 
hal ini dikarenakan risiko yang terdapat pada 
investasi saham lebih besar dibandingkan 
dengan risiko yang terdapat pada investasi 
piutang, karena piutang memberikan jaminan 
pengembalian yang lebih tetap. 
 
4.3 Hasil Regresi 

Tabel 4.3  hasil regresi model penelitian 1 
Variabel Coefficien

ts 
t stat p-value 

Constant 
 

-
0,97

7 
  0,332 

 IFR    0,164 1,33
0   0,188 

SIZE    0,045 0,41
3   0,681 

ROA    0,099 0,85
0   0,398 

GROWT
H   -0,306 

-
2,55

9 

  
0,013*
* 

LEV    0,043 0,30
4   0,762 

N       75   
Adj R2    0,130   
F stat    3,209   
F (prob)    

0,012**   
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Age=umur perusahaan = tahun pengambilan 
sampel – tahun berdiri perusahaan; Liq = 
Likuiditas = asset lancar/utang lancar; Incov = 
Interest coverage = EBIT + interest expense /   
interest expense; COD = Cost of debt = interest 
expense/average interest bearing debt. 
**Significant at 0,05 
 

Berdasarkan hasil regresi  terlihat 
bahwa  IFR secara keseluruhan dan IFR  aspek 
konten, aspek ketepatan waktu dan aspek 
presentasi  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap COD. Hal ini tidak sesuai dengan 
ekspektasi penulis yaitu diharapkan akan ada 
hubungan signifikan negatif antara IFR  aspek 
konten, aspek ketepatan waktu dan aspek 
presentasi   dengan COD .  Hasil  ini sejalan 
dengan penelitian Hernita (2012) yang 
menyatakan bahwa pengungkapan sukarela 
tidak berpengaruh signifikan terhadap COD, 
namun berbeda dengan hasil penelitian Francis 
et al. (2005) dan Juniarti dan  Sentosa  (2009)   
yang membuktikan adanya pengaruh yang 
signifikan antara tingkat pengungkapan 
dengan biaya utang. 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian , diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. IFR secara keseluruhan dan IFR dari 
aspek konten, aspek ketepatan waktu 
dan aspek  presentasi tidak 
berpengaruh  terhadap Biaya Ekuitas, 
hal ini dimungkinkan karena investor 
tidak selalu mengandalkan website 
perusahaan untuk melihat kondisi 
keuangan ataupun non keuangan 
perusahaan. Investor masih memilih 
mengunakan hardcopy sehingga 
informasi tentang perusahaan di 
website hanyalah sebagai pelengkap. 
Selain itu investor dapat menganggap 
informasi yang ditampilkan di website 
tidak mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya, dimana informasi yang 
ditampilkan hanya yang bagus-bagus 
saja untuk menarik perhatian investor. 
Bila dikaitkan dengan teori sinyal dapat 
disimpulkan bahwa sinyal yang 
disampaikan oleh perusahaan tidak 
sampai ke investor. 

2. IFR secara keseluruhan dan  IFR dari 
aspek konten, aspek ketepatan waktu 
dan aspek  presentasi  tidak 
berpengaruh terhadap Biaya Utang , hal 
ini dimungkinkan karena informasi 
keuangan dan non keuangan yang 
disampaikan perusahaan dalam website 
bukanlah informasi yang dibutuhkan 
oleh kreditur. Selain itu kreditur dapat 
menganggap bahwa informasi yang 
diungkapkan dalam website tidak 
mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya, namun hanyalah 
informasi-informasi yang berusaha 
menarik perhatian kreditur. Selain itu 
kreditur juga tetap memperhatikan 
prinsip 5c (Character, capability, 
collateral,capital dan condition of 
economic) dalam pemberian kredit. 
Bila dikaitkan dengan teori sinyal dapat 
disimpulkan bahwa sinyal yang 
disampaikan oleh perusahaan tidak 
sampai ke kreditur 

 
5.2.  Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian, antara lain: 

1. Perusahaan yang digunakan 
hanyalah perusahaan yang terdaftar 
dalam indeks kompas 100 periode 
Agustus 2016-Januari 2017 

2. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 
hanya untuk satu periode 

 
5.3.  Saran 
 Saran-saran yang dapat diberikan 
untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Menambah jumlah perusahaan, 
karena sampel pada penelitian ini 
hanya terbatas pada perusahaan 
yang terdaftar di indeks Kompas 
100 periode  
Agustus 2016-Januari 2017. 

2. Menambah periode tahun (data 
time series) untuk memperoleh 
hasil penelitian yang lebih 
konsisten. 
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interest expense; COD = Cost of debt = interest 
expense/average interest bearing debt. 
**Significant at 0,05 
 

Berdasarkan hasil regresi  terlihat 
bahwa  IFR secara keseluruhan dan IFR  aspek 
konten, aspek ketepatan waktu dan aspek 
presentasi  tidak berpengaruh signifikan 
terhadap COD. Hal ini tidak sesuai dengan 
ekspektasi penulis yaitu diharapkan akan ada 
hubungan signifikan negatif antara IFR  aspek 
konten, aspek ketepatan waktu dan aspek 
presentasi   dengan COD .  Hasil  ini sejalan 
dengan penelitian Hernita (2012) yang 
menyatakan bahwa pengungkapan sukarela 
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collateral,capital dan condition of 
economic) dalam pemberian kredit. 
Bila dikaitkan dengan teori sinyal dapat 
disimpulkan bahwa sinyal yang 
disampaikan oleh perusahaan tidak 
sampai ke kreditur 

 
5.2.  Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian, antara lain: 

1. Perusahaan yang digunakan 
hanyalah perusahaan yang terdaftar 
dalam indeks kompas 100 periode 
Agustus 2016-Januari 2017 

2. Pengamatan dilakukan oleh peneliti 
hanya untuk satu periode 

 
5.3.  Saran 
 Saran-saran yang dapat diberikan 
untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Menambah jumlah perusahaan, 
karena sampel pada penelitian ini 
hanya terbatas pada perusahaan 
yang terdaftar di indeks Kompas 
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Agustus 2016-Januari 2017. 

2. Menambah periode tahun (data 
time series) untuk memperoleh 
hasil penelitian yang lebih 
konsisten. 
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