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Abstrak
Perkembangan jumlah minimarket yang cukup pesat, secara tidak langsung membuat persaingan
antar minimarket juga semakin ketat. Tentu perusahaan yang bergerak di bidang ritel berlomba-lomba untuk
menarik minat konsumen untuk berbelanja. Perkembangan minimarket bisa dirasakan di sekitar pemukiman
dengan pertambahan minimarket yang dibuka, khususnya di wilayah Kota Bogor, bahkan keberadaan
minimarket di daerah pedesaan.PT. Indomarco Prismatama atau dikenal dengan Indomaret adalah salah satu
jaringan ritel waralaba di Indonesia. Indomaret kini semakin dikenal oleh masyarakat luas, hal ini terlihat
dari penghargaan top brand yang diraih setiap tahunnya,
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Ekuitas Merek,
Kualitas Pelayanan, Tata Letak dan Strategi Promosi Terhadap Volume Penjualan di PT. Indomarco
Prismatama (Indomaret) Kota Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan
metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Adapun
sampel tersebut berjumlah 100 responden, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 38,20% faktor-faktor volume penjualan dapat dijelaskan oleh
ekuitas merek, kualitas pelayanan, tata letak dan strategi promosi sedangkan sisanya 61,80% dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan
variabel ekuitas merek, kualitas pelayanan, tata letak dan strategi promosi secara serempak berpengaruh
terhadap volume penjualan dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung (16,321) > Ftabel (2,47). Hasil uji t
menunjukkan bahwa variabel ekuitas merek menunjukkan hasil analisis thitung (2,229) dan variabel kualitas
pelayanan menunjukkan hasil analisis thitung (2,884) dimana ttabel (1,985) maka secara parsial kedua variabel
tersebut berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota
Bogor. Adapun variabel tata letak tidak berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan di PT. Indomarco
Prismatama (Indomaret) Kota Bogor dengan nilai hasil analisis thitung (-0,478) begitu juga dengan variabel
strategi promosi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai hasil analisis thitung (1,267). Variabel yang
dominan mempengaruhi volume penjualan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) adalah kualitas
pelayanan.

Kata kunci : ekuitas merek, kualitas pelayanan, tata letak, strategi promosi, keputusan pembelian.
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1. Latar Belakang
Perkembangan jumlah minimarket yang cukup
pesat, secara tidak langsung membuat persaingan
antar minimarket juga semakin ketat. Tentu
perusahaan yang bergerak di bidang ritel berlombalomba untuk menarik minat konsumen untuk
berbelanja. Semua pengelola berusaha agar outletnya
dikunjungi orang banyak, karena salah satu ukuran
suatu keberhasilan ritel adalah jumlah pengunjung
yang berbelanja.
PT. Indomarco Prismatama atau dikenal dengan
Indomaret adalah salah satu jaringan ritel waralaba di
Indonesia. Pada tahun 2016 Indomaret di Bogor
sudah memiliki gerai sebanyak 999 (sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) baik di kota maupun di
kabupaten Bogor. Pada tahun 2016 lalu Indomaret
meraih penghargaan Franchise Market Leader
sebagai brand yang memiliki jaringan gerai terbesar,
penghargaan keenam kalinya ini berdasarkan pada
survei Majalah Franchise pada bulan Juli hingga
September 2016. Indomaret kini semakin dikenal
oleh masyarakat luas, hal ini terlihat dari penghargaan
top brand yang diraih setiap tahunnya.
Meski memiliki jumlah gerai yang cukup
banyak, namun setiap cabang Indomaret juga harus
bersaing dengan minimarket lain, termasuk dengan
sesama Indomaret terdekat. Setiap cabang Indomaret
telah menjalankan strategi promosi yang ditetapkan
oleh kantor pusat. Dalam menghadapi persaingan,
Indomaret memiliki strategi promosi antara lain
promo JSM (Jumat, Sabtu, Minggu), promo
menggunakan Indomaret Card yang memberikan
keuntungan dan manfaat, menyebarkan brosur atau
leaflet, promo undian serta promo-promo lain di tiap
cabang, tujuannya adalah untuk menarik minat
konsumen agar mau datang ke toko dan melakukan
transaksi pembelian. Beberapa strategi promosi yang
diadakan oleh kantor pusat tidak maksimal atau
kurang tepat sasaran untuk beberapa cabang tertentu,
hal ini dikarenakan dalam beberapa promosi tidak
sesuai dengan kebutuhan dan kelas konsumen.
Beberapa permasalahan dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
1. Pelayanan pembayaran kurang maksimal yang
ditunjukkan dengan sering terjadinya gangguan
pada saat pembayaran debit/ kredit.
2. Masih sering terjadi ketidaksesuaian harga
antara di rak dengan di kasir.
3. Variasi produk yang dijual di Indomaret Bogor
kurang lengkap dari segi varian maupun ukuran,
misalnya: varian dan ukuran produk shampoo
yang dijual tidak semua tersedia.
4. Sering terjadi barang kosong sehingga terjadi
loss sell, hal ini dikarenakan sistem order barang
dan pergudangan yang ada di Indomaret yang
kurang maksimal.

5.

Tata letak atau store layout yang sempit
sehingga mengurangi kenyamanan konsumen
dalam berbelanja.
6. Fasilitas parkir yang hanya dapat menampung
beberapa kendaraan saja.
7. Beberapa harga yang ditetapkan masih
cenderung lebih mahal jika dibandingkan
dengan kompetitor, hal ini dibuktikan dengan
survei harga untuk beberapa produk.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan
tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan topik Pengaruh Ekuitas Merek,
Kualitas Pelayanan, Tata Letak dan Strategi
Promosi Terhadap Volume Penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini (1) apakah
secara simultan ekuitas merek, kualitas pelayanan,
tata letak dan strategi promosi berpengaruh terhadap
volume penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor; (2) Apakah secara parsial
ekuitas merek berpengaruh terhadap volume
penjualan di PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)
Kota Bogor; (3) Apakah secara parsial kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap volume penjualan di
PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor;
(4) Apakah secara parsial tata letak berpengaruh
terhadap volume penjualan di PT. Indomarco
Prismatama (Indomaret) Kota Bogor; dan (5) Apakah
secara parsial strategi promosi berpengaruh terhadap
volume penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor..
3. Kerangka Teoritis
Ekuitas Merek
Menurut Kotler dan Keller (2009) merek adalah
nama, istilah lambang atau desain atau kombinasinya
untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah
satu penjual atau kelompok penjual dan
mendefinisikan mereka dari pesaing. Ekuitas merek
adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang
dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran
distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu
merek mendapatkan kekuatan, daya tahan dan
keunggulan yang membedakan dengan para pesaing
(Aaker, 2013). Ekuitas merek dapat memberikan nilai
bagi perusahaan antara lain sebagai berikut:
a. Ekuitas merek yang kuat dapat membantu
perusahaan untuk menarik minat calon
konsumen dan untuk menjalin hubungan yang
baik dengan para pelanggan dan dapat
menghilangkan keraguan konsumen terhadap
kualitas produk.
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b. Seluruh elemen ekuitas merek dapat
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen
karena ekuitas merek yang kuat akan
mengurangi keinginan konsumen untuk
berpindah ke merek lain.
c. Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi
terhadap suatu merek tidak akan mudah untuk
berpindah ke merek pesaing, walaupun pesaing
telah melakukan inovasi produk.
d. Asosiasi merek akan berguna bagi perusahaan
untuk melakukan evaluasi atas keputusan strategi
perluasan merek.
e. Perusahaan yang memiliki ekuitas merek yang
kuat dapat menentukan harga premium serta
mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap
promosi.
f. Ekuitas merek yang kuat dapat menghemat
pengeluaran biaya pada saat perusahaan
memutuskan untuk melakukan perluasan merek.
g. Ekuitas merek yang kuat dapat menciptakan
loyalitas saluran distribusi yang akan
meningkatkan perusahaan.
h. Empat elemen inti ekuitas merek (brand
awareness,
perceived
quality,
brand
associations, brand loyalty) yang kuat dapat
meningkatkan kekuatan elemen ekuitas merek
lainnya seperti kepercayaan konsumen dan lainlain.
Ekuitas merek ditentukan oleh empat dimensi atau
elemen utama yaitu kesadaran merek (brand
awareness), persepsi kualitas (perceived quality),
asosiasi merek (brand associations) dan loyalitas
merek (brand loyalty) seperti yang tersaji pada
Gambar 3 berikut.

Ekuitas
Merek

dengan mendengarnya setelah mereka diperkenalkan
dengan merek tersebut.
Kesadaran merek memiliki tingkatan dalam
ingatan konsumen dalam menciptakan suatu nilai.
Menurut Aaker (2013) tingkatan tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Top Mind menggambarkan merek yang pertama
kali diingat oleh responden atau pertama kali
disebut ketika yang bersangkutan ditanya
tentang suatu kategori produk.
b. Brand Recall (pengingatan kembali merek)
mencerminkan merek-merek apa yang diingat
responden setelah menyebutkan merek yang
pertama kali disebut. Brand recall merupakan
multi responce questions yang menghasilkan
jawaban tanpa bantuan (unaided question).
c. Brand Recognition (pengenalan) merupakan
pengukuran brand awareness responden
dimana
kesadarannya
diukur
dengan
memberikan bantuan pertanyaan yang diajukan
dibantu dengan menyebutkan ciri-ciri dari
produk merek tersebut (aided quetion).
Pertanyaan diajukan untuk mengetahui seberapa
banyak responden yang perlu diingatkan akan
keberadaan merek tersebut.
2.

Asosiasi merek
Asosiasi merek (Brand association) berkenaan
dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan memori
pelanggan terhadap sebuah merek. Pada umumnya
asosiasi merek membentuk brand image menjadi
pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan
loyalitasnya pada merek tersebut. Dalam prakteknya
banyak sekali asosiasi dan variasi dari brand
association yang dapat memberikan nilai bagi suatu
merek, dipandang bagi sisi perusahaan maupun dari
sisi pengguna berbagai fungsi asosiasi.
3.

Kesadaran
Merek

Asosiasi
Merek

Persepsi
Kualitas

Loyalitas
Merek

Gambar 3. Dimensi Ekuitas Merek
Sumber: Aaker (2013:204)
1. Kesadaran merek
Kesadaran merek (brand awareness) adalah
kemampuan pelanggan untuk mengenali dan
mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya
dengan suatu produk tertentu. Kesadaran merek
melibatkan pengakuan merek dan ingatan tentang
merek. Pengakuan merek melibatkan orang-orang
yang akan mampu mengenali merek tersebut sebagai
sesuatu yang berbeda dengan merek-merek lain

Persepsi kualitas
Persepsi kualitas (perceived quality) terhadap
merek
menggambarkan
respon
keseluruhan
pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang
ditawarkan merek. Karena perceived quality tidak
dapat ditentukan secara objektif, persepsi pelanggan
akan melibatkan apa yang penting bagi pelanggan
karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang
berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa.
Membangun perceived quality harus diikuti dengan
peningkatan kualitas nyata dari produknya karena
akan sia-sia meyakinkan pelanggan bahwa kualitas
mereknya adalah tinggi bilamana kenyataan
menunjukkan kebalikannya. Hal ini berdampak pada
perasaan puas atau tidak puas. Intinya adalah jika
pengalaman penggunaan dari pelanggan tidak sesuai
dengan kualitas yang diposisikan maka citra
perceived quality tidak dapat dipertahankan.
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4.

Loyalitas merek
Loyalitas merek (brand loyalty) adalah
komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli
kembali suatu merek secara konsisten di masa
mendatang. Konsumen yang loyal berarti konsumen
yang melakukan pembelian secara berulang-ulang
terhadap merek tersebut dan tidak mudah
terpengaruhi oleh karakteristik produk, harga dan
kenyamanan para pemakaiannya ataupun berbagai
atribut lain yang ditawarkan oleh produk merek
alternatif. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang
benar, loyalitas merek menjadi aset strategis bagi
perusahaan. Secara umum, langkah-langkah untuk
memelihara dan meningkatkan brand loyalty adalah
dengan
melakukan
pemasaran
hubungan
(relationship marketing), pemasaran frekuensi
(frequency marketing), pemasaran keanggotaan
(membership marketing) dan memberikan hadiah
(reward) (Aaker, 2013).
Kualitas Pelayanan
Dalam perspektif TQM (Total Quality
Management) kualitas dipandang secara luas yaitu
tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga
meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini
jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh
Goeth dan Davis dalam Tjiptono dan Chandra
(2012:51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan.
Menurut Garvin dalam Tjiptono dan Chandra
(2012) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif
mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas
dilihat tergantung pada orang yang menilainya,
sehingga produk yang paling memuaskan preferensi
seseorang merupakan produk yang berkualitas paling
tinggi. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh salah
satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki
hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan
kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas
barang dan jasa yang diberikan. Menurut Lewis &
Booms dalam Tjiptono dan Chandra (2012)
mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana,
yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi
pelanggan. Hal-hal yang menyangkut tentang
pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat
atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan
pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan dan
bahkan sikap masing-masing orang yang memberi
pelayanan dan yang dilayani.
Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki
berbagai macam definisi yang berbeda menurut
penjelasan para ahli, namun intinya tetap merujuk
pada konsepsi dasar yang sama. Menurut Almasdi

dan Suit (2012) menyatakan untuk melayani
pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk
memberikan layanan yang pasti handal, cepat serta
lengkap dengan tambahan empati dan penampilan
menarik.
Ada beberapa pendapat mengenai dimensi
kualitas pelayanan, Ariani (2009:180) menyebutkan
ada lima dimensi pokok kualitas pelayanan yang
dikenal dengan SERQUAL (Service Quality) yang
terdiri dari:
1) Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu
perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya
kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik
perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan
lingkungan sekitarnya merupakan salah satu
cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas
layanan terhadap pelanggan. Diantaranya
meliputi fasilitas fisik (gedung, meja, kursi dan
sebagainya),
teknologi
(peralatan
dan
perlengkapan yang dipergunakan), serta
penampilan pegawai.
2) Reability (keandalan) adalah kemampuan
perusahaan memberikan pelayanan sesuai
dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan
pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu,
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan
tanpa kesalahan, sikap empatik dan akurasi yang
tinggi.
3) Responsiveness (daya tanggap) adalah kemauan
untuk membantu pelanggan dan memberikan
jasa dengan cepat dan tepat dengan
menyampaikan
informasi
yang
jelas.
Mengabaikan dan membiarkan pelanggan
menunggu
tanpa
alasan
yang
jelas
menyebabkan persepsi yang negatif dalam
kualitas pelayanan.
4) Assurance (jaminan) adalah pengetahuan,
kesopan-santunan dan kemampuan para
pegawai perusahaan untuk membutuhkan rasa
percaya para pelanggan kepada perusahaan
5) Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual atau pribadi
yang diberikan kepada pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan konsumen
dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki
suatu pengertian dan pengetahuan tentang
pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan
secara spesifik, serta memiliki waktu
pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
Unsur-unsur
kualitas
pelayanan
yang
dikemukakan Saleh (2010:106) antara lain adalah
penampilan, tepat waktu dan janji, kesediaan
melayani, pengetahuan dan keahlian, kesopanan dan
ramah tamah, kepastian hukum, keterbukaan, efisien,
biaya, tidak rasial, dan kesederhanaan.
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Kualitas pelayanan pada prinsipnya adalah
untuk menjaga janji pelanggan agar pihak yang
dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kualitas
memiliki hubungan yang erat dengan volume
penjualan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan
kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan
yang kuat dengan perusahaan pemberi layanan.
Dalam jangka panjang ikatan seperti ini
memungkinkan perusahaan pemberi layanan untuk
memahami dengan seksama harapan pelanggan serta
kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada
gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan
kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan
sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.
Tata Letak (Layout)
Menurut Berman dan Evan (2007) tata letak
(store layout) merupakan rencana untuk menentukan
lokasi tertentu dan pengaturan dari jalan/gang di
dalam toko yang cukup lebar dan memudahkan orang
untuk berlalu-lalang, serta fasilitas toko seperti
kelengkapan ruang ganti yang baik dan nyaman.
Pengelola harus merancang tata letak produk yang
menarik dan mudah dijangkau oleh konsumen. Tata
letak toko juga harus memudahkan konsumen
berjalan dan berlalu lalang, sehingga ia bisa mencari
dan memperoleh barang yang dibutuhkannya dengan
mudah dan cepat. Prinsipnya, tata letak semua elemen
di dalam toko harus menciptakan suasana yang
menyenangkan bagi semua pihak diantaranya
konsumen, petugas dan produsen. Tata letak toko
dapat mempengaruhi keadaan emosi pelanggan.
Keadaan emosi pelanggan terdiri perasaan senang
dan perasaan yang dapat membangkitkan keinginan,
baik yang muncul secara psikologis ataupun
keinginan yang bersifat mendadak (implusif) untuk
melakukan pembelian.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam layout
suatu toko antara lain:
1. Allocation on Floor Space
Dalam suatu toko, ruangan yang ada harus
dilokasikan untuk :
a. (Selling Space/Penjualan), Ruangan untuk
memajang barang dagangan.
b. (Merchandise Space/Barang dagangan),
Ruangan
yang
disediakan
untuk
penyimpanan barang-barang yang akan
c. dipajang.
d. (Personel Space/Karyawan), Ruangan yang
disediakan untuk memenuhi kebutuhan
karyawan, seperti tempat untuk beristirahat
atau makan.
e. (Customer Space/Konsumen), Ruangan
yang digunakan untuk memberikan
kenyamanan pada konsumen untuk
meningkatkan citra suatu toko.

2. Product Grouping (Pengelompokan Barang)
Dalam pengklasifikasian product grouping ada
empat tipe pengelompokan yang dapat
diterapkan
yaitu
Fungsional,
Motivasi
pembelian, Segmen pasar, dan cara-cara
penyimpanannya.
3. Traffic Flow (Arus Lalu Lintas Dalam Toko)
Ada empat dasar penentuan arus lalu lintas di
dalam toko yang mempunyai fungsi dan
kegunaan yang berbeda, yaitu :
a. Straight (Grid) Traffic Flow, Merupakan
pola layout dimana semua rak diatur
menyerupai garis-garis perabot toko dan
barang-barang yang pada rak tersebut
bertindak sebagai penghalang dalam lalu
lintas konsumen dan karyawannya.
b. Curving (Free Flow), Pola layout, dimana
memungkinkan konsumen membentuk pola
sendiri yang tidak terstruktur dalam
menelusuri jalan dalam toko. Pola ini sangat
tepat
diterapkan
pada shopping
goods dan speciality goods,
c. Pola pop, Merupakan
suatu
pola
layout yang serupa dengan Free low, tetapi
lebih teratur dengan membentuk rak-rak
display
yang
mengelilingi
area
pembelanjaan, sehingga semua bagian
menghadapkan area tersebut.
d. Pola layout yang relatif baru, biasanya pola
ini digunakan untuk menata merek tertentu
atau bagian terkenal yang dibuat untuk
suatu gaya hidup tertentu.
4. Space atau Merchandise Category (Kategori
Barang Dagangan)
Merupakan ruangan yang disediakan untuk
memajang setiap kategori produk berdasarkan
jenis barang, ukuran, dan manfaat produk
tersebut.
5. Department Location (Penyusunan Barang
Menurut Departemennya)
Lokasi setiap departemen harus ditentukan oleh
toko yang terdiri dari beberapa lantai. Prosedur
ini terdiri dari penentuan kategori produk mana
yang harus ditempatkan di lantai tertentu dan
juga layout untuk setiap lantai.
6. Arrangement Within Departement
Produk yang dipajang dalam suatu departemen
harus ditata dengan baik, misalnya produk yang
paling
banyak
mendapat
keuntungan,
memperoleh tempat yang paling baik, dan
produk yang di jual berdasarkan ukuran, harga,
warna, serta dikelompokkan berdasarkan minat
konsumen.
Menurut Turley dan Milliman (2000) menyatakan
bahwa untuk mengukur store layout digunakan
indikator sebagai berikut:
1. Alokasi luas ruangan yang sesuai.
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2.
3.

Penempatan peralatan yang sesuai.
Lokasi penempatan ruangan yang baik.
c.

Strategi Promosi
Promosi adalah serangkaian kegiatan untuk
mengkomunikasikan, memberi pengetahuan dan
meyakinkan orang tentang suatu produk agar ia
mengakui kehebatan produk tersebut, membeli dan
memakai produk tersebut, juga mengikat pikiran dan
perasaannya dalam suatu wujud loyalitas terhadap
produk (Suryadi, 2011). Pengertian promosi menurut
Dharmmesta (2008) menyatakan bahwa promosi
adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang
dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi
kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam
pemasaran.
Menurut Rangkuti (2009) strategi promosi
merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan
dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang,
program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber
daya. Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi
memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk
tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas
khususnya.
1. Tujuan Promosi
Tujuan promosi menurut Kotler dan Amstrong
(2008) yaitu :
a. Mendorong pembelian pelanggan jangka
pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan
jangka panjang
b. Mendorong pengecer menjual barang baru dan
menyediakan lebih banyak persediaan
c. Mengiklankan
produk
perusahaan
dan
memberikan ruang rak yang lebih banyak
d. Untuk tenaga penjualan, berguna untuk
mendapatkan lebih banyak dukungan tenaga
penjualan bagi produk lama atau baru atau
mendorong wiraniaga mendapatkan pelanggan
baru
2. Bauran Promosi
Beberapa tugas khusus atau yang disebut bauran
promosi, menurut Kotler dan Amstrong (2008) yaitu:
a. Personal selling (penjualan perseorangan),
yaitu presentasi personal oleh tenaga penjualan
dengan tujuan menghasilkan penjualan dan
membangun hubungan dengan konsumen.
Bentuk promosi yang digunakan mencakup
presentations, trade shows, dan incentive
programs.
b. Advertising (periklanan), yaitu semua bentuk
presentasi dan promosi nonpersonal yang
dibayar oleh sponsor untuk mempresentasikan
gagasan, barang atau jasa. Periklanan dianggap
sebagai manajemen citra yang bertujuan
menciptakan dan memelihara cipta dan makna
dalam benak konsumen. Bentuk promosi yang

d.

e.

digunakan mencakup broadcast, print, internet,
outdoor, dan bentuk lainnya.
Sales promotion (promosi penjualan), yaitu
insentif-insentif
jangka
pendek
untuk
mendorong pembelian atau penjualan suatu
produk atau jasa. Bentuk promosi yang
digunakan mencakup discounts, coupons,
displays,
demonstrations,
contests,
sweepstakes, dan events.
Public relations (hubungan masyarakat), yaitu
membangun hubungan yang baik dengan
berbagai publik perusahaan supaya memperoleh
publisitas yang menguntungkan, membangun
citra perusahaan yang bagus, dan menangani
atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang
tidak menguntungkan. Bentuk promosi yang
digunakan
mencakup
press
releases,
sponsorships, special events, dan web pages.
Direct marketing (penjualan langsung), yaitu
hubungan langsung dengan sasaran konsumen
dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan
segera dan membina hubungan yang abadi
dengan konsumen. Bentuk promosi yang
digunakan mencakup catalogs, telephone
marketing, kios, internet, mobile marketing, dan
lainnya.

Volume Penjualan
Dalam satuan perusahaan tujuan pemasaran
adalah untuk meningkatkan volume penjualan yang
menguntungkan dalam arti dapat menghasilkan
pendapatan secara optimal dan meningkatkan laba.
Penjualan merupakan puncak kegiatan dalam seluruh
kegiatan perusahaan untuk mencapai target yang
diinginkan. Penjualan adalah sumber pendapatan
yang diperlukan menutup ongkos-ongkos dengan
harapan mendapatkan laba (Tjiptono, 2012).
Sedangkan pengertian volume penjualan menurut
Daryanto (2011) merupakan ukuran yang
menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah
barang atau jasa yang terjual.
Faktor-faktor yang mempengaruhi volume
penjualan adalah sebagai berikut:
1. Harga jual
Faktor harga jual merupakan hal-hal yang sangat
penting dan mempengaruhi penjualan atas
barang atau jasa yang dihasilkan. Apakah barang
atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dapat
dijangkau oleh konsumen sasaran.
2. Produk
Produk salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat volume penjualan sebagai barang atau
jasa yang ditawarkan oleh perusahaan apakah
sesuai dengan tingkat kebutuhan para konsumen.
3. Biaya Promosi
Biaya promosi adalah aktivitas-aktivitas sebuah
perusahaan yang dirancang untuk memberikan
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informasi-informasi membujuk pihak lain
tentang perusahaan yang bersangkutan dan
barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan.
4. Saluran Distribusi
Merupakan aktivitas perusahaan untuk
menyampaikan dana menyalurkan barang yang
ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen
yang diujinya.
5. Mutu
Mutu dan kualitas barang merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi volume penjualan.
Dengan mutu yang baik maka konsumen akan
tetap loyal terhadap produk dari perusahaan
tersebut, begitu pula sebaliknya apabila mutu
produk yang ditawarkan tidak bagus maka
konsumen akan berpaling kepada produk lain.
Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume
penjualan, diantaranya adalah :
1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa
sehingga konsumen melihatnya.
2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur
sehingga produk tersebut akan menarik
perhatian konsumen.
3. Mengadakan analisa pasar.
4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang
potensial.
5. Mengadakan pameran.
6. Mengadakan discount atau potongan harga.
Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
Ho : β1 = 0, Secara simultan ekuitas merek,
kualitas pelayanan, tata letak
(layout) dan strategi promosi
tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
H1 : β1 ≠ 0, Secara simultan ekuitas merek,
kualitas pelayanan, tata letak
(layout) dan strategi promosi
berpengaruh signifikan terhadap
volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
2.

Hipotesis 2
Ho : β1 = 0, Secara parsial ekuitas merek tidak
berpengaruh signifikan terhadap
volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
Ho : β1 ≠ 0, Secara parsial ekuitas merek
berpengaruh signifikan terhadap

volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
3. Hipotesis 3
Ho : β1 = 0, Secara parsial tata letak (layout)
tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
Ho : β1 ≠ 0, Secara parsial letak (layout)
berpengaruh signifikan terhadap
volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
4.

Hipotesis 4
Ho : β1 = 0, Secara parsial kualitas pelayanan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
Ho : β1 ≠ 0, Secara parsial kualitas pelayan
berpengaruh signifikan terhadap
volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.

5.

Hipotesis 5
Ho : β1 = 0, Secara parsial strategi promosi
tidak berpengaruh signifikan
terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor
Ho : β1 ≠ 0, Secara parsial strategi promosi
berpengaruh signifikan terhadap
volume penjualan di PT.
Indomarco
Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.

3. Analisis dan Hasil Penelitian
Pemilihan Sampel
Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri
atas obyek atau subyek yang mempunyai
karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sujarweni, 2014:65). Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota
Bogor yang pernah melakukan pembelian di
Indomaret wilayah Kota Bogor, yang jumlahnya
tidak diketahui dengan pasti. Sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari
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populasi harus betul-betul representatif/mewakili
(Sugiyono, 2016:81). Untuk pengambilan 100
responden di Kota Bogor, peneliti tentukan
berdasarkan persentase secara proporsional jumlah
penduduk untuk tiap kecamatan, seperti yang tersaji
pada Tabel 1. Adapun kriteria responden adalah
sebagai berikut :
1. Responden yang melakukan transaksi pembelian
di Indomaret wilayah Kota Bogor.
2. Responden berumur 20 ke atas
3.
Tabel 1. Proporsi Pengambilan Jumlah Sampel

Bogor Selatan

Jumlah
Penduduk
194.179

Present
asi (%)
19%

Jumlah
Responden
19

Bogor Timur

101.984

10%

10

Bogor Utara

186.096

18%

18

Bogor Tengah
Adalah Bogor
Barat

104.120

10%

10

228.860

22%

22

Tanah Sareal

215.479

21%

21

1.030.718

100%

100

Kecamatan

Jumlah

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas
Untuk variabel ekuitas merek, pada uji validitas
pertama terdapat 8 pernyataan yang valid karena nilai
rhitung lebih besar dari 0,3 sehingga dapat digunakan
untuk uji-uji selanjutnya, yang hasilnya disajikan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam
Variabel Ekuitas Merek
NO.

rhitung

SIMPULAN

0,394

Valid

0,577

Valid

0,412

Valid

0,495

Valid

0,379

Valid

6.

PERNYATAAN
Kesadaran Merek
3
Asosiasi Merek 1
Persepsi Kualitas
1
Persepsi Kualitas
2
Persepsi Kualitas
3
Loyalitas Merek 1

0,461

Valid

7.

Loyalitas Merek 2

0,438

Valid

8.

Loyalitas Merek 3

0,629

Valid

1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam
Kualitas Pelayanan
NO.

Rhitung

SIMPULAN

Bukti Fisik 1

0,460

Valid

Bukti Fisik 2

0,321

Valid

Bukti Fisik 3

0,450

Valid

4.

Bukti Fisik 4

0,504

Valid

5.

Keandalan 1

0,450

Valid

6.

Keandalan 2

0,488

Valid

7.

Keandalan 3

0,774

Valid

8.

Keandalan 4

0,713

Valid

9.

Daya Tanggap 1

0,523

Valid

10.

Daya Tanggap 2

0,386

Valid

11.

Daya Tanggap 3

0,647

Valid

12.

Daya Tanggap 4

0,666

Valid

13.

Jaminan 1

0,512

Valid

14.

Jaminan 2

0,664

Valid

1.
2.
3.

Selanjutnya pada Tabel 4 disajikan uji validitas
pernyataan dalam variabel tata letak.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam
Variabel Tata Letak
NO.
1.

2.

3.

Pada uji validitas pernyataan variabel kualitas
pelayanan, pada uji validitas terdapat 14 pernyataan
yang valid seperti pada Tabel 3 berikut.

PERNYATAAN

4.

5.

6.

PERNYATAAN
Alokasi Luas
Ruangan
Yang Sesuai
Penempatan
Peralatan Yang
Sesuai 1
Penempatan
Peralatan Yang
Sesuai 2
Penempatan
Peralatan Yang
Sesuai 3
Lokasi
Penempatan
Ruangan Yang
Baik 1
Lokasi
Penempatan
Ruangan Yang
Baik

Rhitung

SIMPULAN

0,532

Valid

0,627

Valid

0,384

Valid

0,474

Valid

0,492

Valid

0,389

Valid

Untuk variabel strategi promosi, terdapat 7
pernyataan yang valid karena nilai r hitung lebih
besar dari 0,3 sehingga dapat digunakan untuk uji-uji
selanjutnya.
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Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam
Variabel Strategi Promosi
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERNYATAAN
Penjualan Tatap
Muka 1
Periklanan 1

Rhitung

SIMPULAN

0,423

Valid

0,552

Valid

Periklanan 2
Promosi Penjualan
1
Promosi Penjualan
2
Hubungan
Masyarakat 1
Hubungan
Masyarakat 2

0,594

Valid

0,597

Valid

0,546

Valid

0,614

Valid

0,550

Valid

Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai
Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel lebih
besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua
instrumen penelitian ini handal (reliabel).
4.3 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui
apakah distribusi data mengikuti atau mendekati
distribusi normal atau tidak. Dalam Gambar 4
merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan
pendekatan histogram. 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 volume penjualan.

Dalam variabel volume penjualan, ditampilkan dalam
Tabel 6 untuk hasil uji validitas pernyataan.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pernyataan Dalam
Variabel Volume Penjualan
NO. PERNYATAAN rhitung SIMPULAN
1. Harga Jual
0,417
Valid
2. Produk
0,526
Valid
3. Biaya Promosi
0,602
Valid
4. Mutu
0,582
Valid
Data diatas menunjukkan bahwa semua nilai rhitung
dalam semua pernyataan dalam variabel penelitian
lebih besar dari 0,3 sehingga dapat dikatakan semua
pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk uji-uji berikutnya.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam
penelitian ini dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
Nilai untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen
adalah nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dar 0,6.
Hasil pengolahan data dalam penelitian disajikan
dalam tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Cronbach’s
NO. VARIABEL
α
SIMPULAN
Ekuitas
1.
0,769
Reliabel
Merek
Kualitas
2. Pelayanan
0,875
Reliabel
3. Tata Letak
0,743
Reliabel
Strategi
4.
0,815
Reliabel
Promosi
Volume
4.
0,731
Reliabel
Penjualan

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
Pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk
mengetahui apakah antara variabel independen
memiliki hubungan atau tidak satu sama lainnya. Uji
Multikolinieritas perlu dilakukan karena jumlah
variabel independen dalam penelitian ini berjumlah
lebih dari satu. Dikatakan tidak terjadi
multikolinieritas jika nilai tolerance lebih besar dari
0,1 atau VIF lebih besar dari 10. Di bawah ini
disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan
melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor
(VIF) nya.
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel
Ekuitas
Merek
Kualitas
Pelayanan
Tata Letak
Strategi
Promosi

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
Hasil

Simpulan

Hasil

Simpulan

0,617

> 0,1

1,622

<10

0,366

> 0,1

2,732

<10

0,744

> 0,1

1,344

<10

0,438

> 0,1

2,285

<10
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Data di atas menunjukkan bahwa semua nilai
tolerance variabel independen bernilai diatas 0,1
serta nilai VIF variabel independennya semua
dibawah 10 yang berarti bahwa tidak terjadi
multikolinieritas.

Melihat nilai Unstandardized Coefficients Beta pada
tabel 9, maka persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut:
Y = 2,087 + 0,141X1 + 0,135X2 - 0,041X3 +

3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji
apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan
atau ketidaksamaan varians antara pengamatan yang
satu dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian
heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot
seperti yang tersaji pada Gambar 5.

Yang berarti bahwa:
a. Konstanta sebesar 2,087, artinya jika ekuitas
merek (X1), kualitas pelayanan (X2), tata letak
(X3) dan strategi promosi (X4) nilainya adalah 0
(nol), maka volume penjualan (Y) nilainya adalah
2,087
b. Koefisien regresi variabel ekuitas merek (X1)
sebesar 0,141, artinya jika variabel ekuitas merek
mengalami kenaikan satu satuan sementara
variabel kualitas pelayanan (X2), tata letak (X3)
dan strategi promosi (X4) diasumsikan nilainya
tetap maka volume penjualan akan mengalami
peningkatan sebesar 0,141.
c. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan
(X2) sebesar 0,135, artinya jika variabel kualitas
pelayanan mengalami kenaikan satu satuan
sementara variabel ekuitas merek (X1), tata letak
(X3) dan strategi promosi (X4) diasumsikan
nilainya tetap, maka volume pnjualan akan
mengalami peningkatan sebesar 0,135.
d. Koefisien regresi variabel tata letak (X3) sebesar
-0,041, artinya jika variabel tata letak mengalami
kenaikan satu satuan sementara variabel ekuitas
merek (X1), kualitas pelayanan (X2) dan strategi
promosi (X4) diasumsikan nilainya tetap, maka
volume penjualan akan mengalami penurunan
sebesar 0,041.
e. Koefisien regresi variabel strategi promosi (X4)
sebesar 0,092, artinya jika variabel strategi
promosi mengalami kenaikan satu satuan
sementara variabel ekuitas merek (X1), kualitas
Pelayanan (X2) dan tata letak (X3) diasumsikan
nilainya tetap maka volume penjualan akan
mengalami peningkatan sebesar 0,092.

Gambar 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
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, untuk
memastikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
4.4. Uji Hipotesis
4.4.1. Persamaan Regresi Linear Berganda
Hasil perhitungan dan pengolahan data
didapatkan tabel Coefficients seperti terlihat pada
Tabel 9. di bawah ini.
Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda

Model
(Constant)
Ekuitas_Me
rek
Kualitas_Pe
layanan
Tata_Letak
Strategi_Pr
omosi

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2,087
1,888

Standar
dized
Coeffic
ients
Beta

T
1,105

Sig.
0,272

0,141

0,063

0,224

2,229

0,028

0,135

0,047

0,376

2,884

0,005

-0,041

0,085

-0,044

-,478

0,634

0,092

0,073

0,151

1,267

0,208

0.092X4

4.3.2. Hasil Uji F (Uji Simultan)
Uji F atau Uji Simultan bertujuan untuk melihat
seberapa besar pengaruh semua variabel ekuitas
merek, kualitas pelayanan, tata letak dan strategi
promosi secara bersama-sama terhadap variabel
terikatnya (dependent). Adapun hasil Uji F dapat
dilihat pada Tabel Anova berikut ini.
Tabel 10. Hasil Uji F
ANOVAa
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
190,664
277,446
468,110

Df
4
95
99

Mean
Square
47,666
2,920
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung
yang adalah sebesar 16,321 dengan nilai siginifikasi
0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,005. Ini berarti bahwa variabel independen yang
terdiri dari ekuitas merek, kualitas pelayanan, tata
letak dan strategi promosi secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan di
PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor.
3. Koefisien Determinasi
Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada
Tabel Model Summary seperti terlihat di bawah ini.
Tabel 11. Koefisien Determinasi

b.

c.

d.

Secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor
karena thitung (2,884) serta nilai signifikansinya di
bawah 0,05.
Secara parsial tata letak tidak berpengaruh
signifikan terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor
karena thitung (-0,478) serta nilai signifikansinya
di atas 0,05.
Secara parsial strategi promosi tidak
berpengaruh signifikan terhadap volume
penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor karena thitung (1,267)
serta nilai signifikansinya di atas 0,05.

Model Summaryb
Model
R
1
0,638a

R
Square
0,407

Adjusted
R Square
0,382

Std. Error of
the Estimate
1,709

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted
R Square adalah 0,382 atau 38,20%. Ini berarti bahwa
variabel ekuitas merek, kualitas pelayanan, tata letak
dan strategi promosi dapat menjelaskan variabel
dependen volume penjualan di PT. Indomarco
Prismatama (Indomaret) Kota Bogor Bogor sebesar
38,20% sedangkan sisanya sebesar 61,80%
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk
dalam penelitian ini, misalnya harga jual, produk,
mutu dan sebagainya.
4.3.3. Hasil Uji t
Langkah selanjutnya melakukan Uji t atau Uji
Parsial untuk melihat pengaruh secara parsial variabel
independen terhadap variabel dependennya.Hasil Uji
t penelitian dapat dilihat pada Tabel 12. di bawah ini.
Tabel 12. Hasil Uji t (Uji Parsial)
T

Sig.

Variabel
Ekuitas
Merek
Kualitas
Pelayanan
Tata
Letak
Strategi
Promosi

thitung

ttabel

HASIL

α = 5%

2,229

> 1,985

0,028

< 0,05

2,884

> 1,985

0,005

< 0,05

-0,478

< 1,985

0,634

> 0,05

1,267

< 1,985

0,208

> 0,05

SIMPULAN
pengaruh
signifikan
pengaruh
signifikan
Tdk pengaruh
signifikan
Tdk pengaruh
signifikan

Berdasarkan hasil di Tabel tersebut nilai thitung
dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat
signifikasi 5% ( = 0,05) adalah sebagai berikut:
a. Secara parsial ekuitas merek berpengaruh
signifikan terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor
karena thitung (2,229) serta nilai signifikansinya di
bawah 0,05.

SIMPULAN
1. Secara serempak ekuitas merek, kualitas
pelayanan, tata letak dan strategi promosi
berpengaruh terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor.
2. Secara parsial variabel ekuitas merek
berpengaruh signifikan terhadap volume
penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor
3. Secara parsial variabel kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap volume
penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
4. Secara parsial tata letak tidak berpengaruh
signifikan terhadap volume penjualan di PT.
Indomarco Prismatama (Indomaret) Kota Bogor.
5. Secara parsial strategi promosi tidak
berpengaruh signifikan terhadap volume
penjualan di PT. Indomarco Prismatama
(Indomaret) Kota Bogor.
SARAN
1. Dalam hal ekuitas merek, Indomaret sudah
dikenal oleh masyarakat luas, bahkan dalam
penelitian ekuitas merek adalah variabel yang
berpengaruh dominan terhadap volume
penjualan. untuk itu karyawan Indomaret harus
senantiasa selalu menjaga nama baik Indomaret
dengan menjalankan standar operasional
prosedur dengan baik.
2 . Untuk kualitas pelayanan, para karyawan harus
lebih
meningkatkan
keandalan
seperti
mengetahui karakteristik produk, juga daya
tanggap seperti karyawan selalu ada saat
dibutuhkan oleh konsumen serta pelayanan yang
cepat. Karena hal tersebut adalah yang
mendorong konsumen untuk melakukan
pembelian produk bahkan menambah kuantitas
belanja sehingga dapat meningkatkan volume
penjualan.
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3. Dalam hal tata letak, hasil penelitian
menunjukkan bahwa tata letak tidak
berpengaruh signifikan terhadap volume
penjualan. Jadi untuk Indomaret yang ada di
Kota Bogor meskipun Indomaret memiliki
ruangan atau tata letak yang sempit hal ini tidak
terlalu berpengaruh terhadap volume penjualan,
karena konsumen dalam menentukan kuantitas
barang yang dibeli tidak dipengaruhi oleh tata
letak atau ruangan. Namun, yang harus
diperhatikan adalah bagaimana penempatan alat
promosi agar tidak mengganggu konsumen,
display pajangan yang rapih dan menarik,
penempatan produk yang memudahkankan
konsumen serta memanfaatkan area promosi
dengan maksimal.
4. Merujuk pada hasil persamaan regresi yang
menunjukkan angka negatif untuk variabel tata
letak, namun hal ini bukan berarti membiarkan
atau dengan sengaja memajang produk
berantakan. Hal ini kemungkinan dikarenakan
dengan perilaku ataupun kebiasaan konsumen
saja dalam menentukan atau mengambil produk
di pajangan, jadi karyawan harus tetap
memperhatikan kerapihan pajangan.
5. Strategi promosi harusnya secara teori
berpengaruh terhadap volume penjualan, namun
hal ini tidak terjadi pada penelitian ini meskipun
responden sebagian besar setuju pada strategi
promosi yang dijalankan oleh Indomaret Kota
Bogor, beberapa faktor yang mungkin
mempengaruhi hal tersebut sudah dijelaskan
sebelumnya pada pembahasan. Untuk bagian
marketing atau pemasaran harus lebih
memperhatikan promo yang dijalankan,
memberikan promo yang sesuai dengan wilayah
Indomaret itu berada.
6. Beberapa hal penting yang harus ditingkatkan
oleh Indomaret adalah pengetahuan karyawan
akan produk knowledge, meningkatkan
kemampuan kasir dalam bertransaksi sehingga
tidak terjadi kesalahan.
7. Untuk bagian buyer ataupun departemen terkait
untuk meninjau ulang atau melakukan cek harga
terhadap kompetitor karena sebagian besar
konsumen masih menyatakan ragu-ragu jika
harga yang ditawarkan oleh Indomaret di Kota
Bogor lebih hemat di
bandingkan dengan minimarket lain, sehingga
berpengaruh terhadap loyalitas, hal ini terbukti
atas jawaban konsumen sebagian besar
menyatakan netral atau ragu-ragu hanya akan
berbelanja di Indomaret.
8. Bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan
dengan
volume
penjualan,
peneliti
merekomendasikan beberapa indikator yang
dapat dijadikan variabel bebas diantaranya

adalah harga, produk, promosi atau diskon, mutu
atau kualitas serta saluran distribusi jika
penelitiannya menggunakan analisi korelasi.
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ABSTRAK
Adapun alasan memilih objek studi tersebut karena pada penelitian sebelumnya, hanya meneliti
faktor perilaku organisasi. Sehingga dalam penelitian berikutnya dilakukan untuk meneliti pola hubungan
antar manusia khususnya antar karyawan PT. Bank Capital Indonesia Tbk berkaitan dengan kondisi
lingkungan yang ada sekarang ini serta dampaknya terhadap etos kerja dan kinerja karyawan di dalamnya.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar dengan metode survei melalui penyebaran
kuesioner. Model analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di sebuah
perusahaan perbankan dengan jumlah populasi 375 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode
probability sampling, dan teknik pengambilan sampel dengan rumus Slovin.
Hasil perhitungan koefisien determinasi total menunjukkan bahwa 70,1% perubahan variabel
dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 29,9% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dari setiap jalur
menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan. Tetapi, Human Relation tidak memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap Kinerja Karyawan.
Kata kunci : Human Relation, Kondisi Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan, Etos Kerja
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1.

Latar Belakang
Setiap
perusahaan
membutuhkan
pegawai yang kompeten. Peran penting pegawai
ini ditunjukkan dengan performa kerja. Banyak
hal yang dapat mempengaruhi performa
pekerjaan, seperti hubungan antar karyawan
serta kondisi lingkungan tempat kerja yang
nyaman. PT. Bank Capital Indonesia, Tbk,
merupakan perusahaan yang bergerak pada
industri perbankan, saat ini sedang berkembang
pesat, dilihat dari total asset, dana pihak ketiga
dan pendapatan perusahaan yang meningkat
setiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, setiap
tahun PT. Bank Capital juga membuka beberapa
cabang baru yang tersebar di berbagai daerah di
ibu kota Jakarta. Perkembangan pesat ini
didukung oleh performa kerja karyawannya.

2. Rumusan Masalah
1. Apakah human relation berpengaruh terhadap
etos kerja?

2. Apakah
3.
4.
5.
6.
7.

lingkungan kerja berpengaruh
terhadap etos kerja PT Bank Capital
Indonesia Tbk?
Apakah human relation berpengaruh terhadap
kinerja karyawan?
Apakah lingkungan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan?
Apakah etos kerja berpengaruh terhadap
kinerja karyawan?
Apakah human relation berpengaruh terhadap
kinerja karyawan melalui etos kerja sebagai
variabel intervening?
Apakah lingkungan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan melalui etos kerja
sebagai variabel intervening?

3.
Kerangka Teoritis
Human Relation (Hubungan antar Manusia)
Hubungan antar manusia dalam arti luas
mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah
dan membahasnya untuk mencari pemecahan.
(Romauli, 2013 : 39)
Dr. Rex Harlow dalam bukunya berjudul
: “ A Model For Public Relations

Education For Professional Practices “ yang di
terbitkan oleh International Public Relations
Association (IPRA)
1978
menyatakan
definisi public relations adalah fungsi manajemen
yang khas dan
mendukung
pembinaan,
pemeliharaan jalur bersama antara organisasi
dengan publiknya, menyangkut aktivitas
komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja
sama ; melibatkan manajeman dalam
menghadapi persoalan/permasalahan,
membantu
manajemen
untuk
mampu
menanggapi opini publik; mendukung
manajemen dalam
mengikuti
dan
memanfaatkan perubahan secara efektif;
bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam
mengantisipasi kecendurangan penggunaan
penelitian serta teknik komunikasi yang sehat
dan etis sebagai sarana utama. (Ruslan, 2014:16)
Lingkungan Kerja
Menurut (Nitisemito dalam Nuraini
2013:97) lingkungan kerja adalah segala sesuatu
yang ada disekitar karyawan dan dapat
mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang
diembankan kepadanya misalnya dengan
adanya
air
conditioner
(AC),
penerangan yang memadai dan sebagainya.
Kinerja Karyawan
Bangun (2012:231) Kinerja adalah :
“Hasil pekerjaan yang dicapai seseorang
berdasarkan persyaratan pekerjaaan” Faktor
yang mempengaruhi kinerja menurut Edy
Sutrisno (2014:153) mengemukakan adanya dua
faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu, faktor
disiplin individu dan lingkungan.
Etos Kerja
Etos kerja adalah sikap yang muncul
atas kehendak dan kesadaran sendiri yang
didasari oleh sistem orientasi nilai budaya
terhadap kerja (Sukardewi, 2013:3).
Hipotesis
1. H1 = Human relation memiliki berpengaruh
signifikan terhadap etos kerja
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2. H2
3.
4.
5.
6.
7.

= Lingkungan kerja memiliki
berpengaruh signifikan terhadap etos kerja
H3 = Human relation memiliki berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
H4 = Lingkungan kerja memiliki
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan
H5 = Etos kerja memiliki berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
H6 = Human Relation memiliki berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan
etos kerja sebagai variabel intervening
H7 = Lingkungan kerja memiliki
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan etos kerja sebagai variabel
intervening.

Kerangka konseptual
Human Relation
(X 1)
Etos Kerja
0,194 (Z)
? 1=0,783
Kondisi
Lingkungan
(X 2)

?Kinerja
2=0,698
Karyawan
(Y)

1
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data
Diolah)

4.
a.

Anlisis dan Hasil Penelitian
Data sample
Populasi dalam penelitian ini adalah
karyawan PT Bank Capital Indonesia, Tbk
Jakarta sejumlah 375 orang.
Metode pengambilan responden yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Probability sampling. Tekniknya yaitu dengan
menggunakan Sampling Insidental
Dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan rumus slovin maka didapatkan
jumlah sampel pada penelitian ini 79 responden.
Adapun perhitungannya :

n = 78,94 ≈ dibulatkan 79

Uji Kualitas Data
Terediri
dari
Realibilitas
Uji Validitas

Uji

Validitas

dan

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Human
Relation
rhitu Simpu Keterangan
N
Pernya
ng lan
o
taan
1 Hubungan dengan 0,500 Valid Karena nilai
rekan kerja 1
rhitung >0,3
2 Hubungan dengan 0,607 Valid Karena nilai
rekan kerja 2
rhitung >0,3
3 Hubungan dengan 0,571 Valid Karena nilai
atasan 1
rhitung >0,3
4 Hubungan dengan 0,571 Valid Karena nilai
atasan 2
rhitung >0,3
5 Hubungan dengan 0,488 Valid Karena nilai
klien 1
rhitung >0,3
6 Hubungan dengan 0,342 Valid Karena nilai
klien 2
rhitung >0,3
7 Hubungan dengan 0,505 Valid Karena nilai
masyarakat 1
rhitung >0,3
8 Hubungan dengan 0,661 Valid Karena nilai
masyarakat 2
rhitung >0,3
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel
Kondisi Lingkungan Kerja
N
Pernyataan rhit Simp Keterangan
o
un ulan
g
nilai
1 Penerangan 1 0,5 Vali rKarena >0,3
60 d
hitung
nilai
2 Penerangan 2 0,5 Vali rKarena >0,3
21 d
hitung
nilai
3 Suhu 1
0,5 Vali rKarena >0,3
17 d
hitung
nilai
4 Suhu 2
0,3 Vali rKarena >0,3
24 d
hitung
nilai
5 Suara 1
0,3 Vali rKarena >0,3
79 d
hitung
nilai
6 Suara 2
0,3 Vali rKarena >0,3
92 d
hitung
nilai
7 Warna 1
0,4 Vali rKarena >0,3
84 d
hitung
nilai
8 Warna 2
0,5 Vali rKarena >0,3
79 d
hitung
nilai
9 Ruang 1
0,3 Vali rKarena >0,3
61 d
hitung
nilai
1 Ruang 2
0,5 Vali rKarena >0,3
0
39 d
hitung
nilai
1 Keamanan 1
0,4 Vali rKarena >0,3
1
21 d
hitung
nilai
1 Keamanan 2
0,3 Vali rKarena >0,3
2
38 d
hitung
Karena
nilai
1 Hubungan
0,3 Vali
3 dengan atasan 1 68 d rhitung >0,3
1 Hubungan
0,3 Vali Karena nilai
4 dengan atasan 2 01 d rhitung >0,3
1 Hubungan
0,5 Vali Karena nilai
5 dengan sesama 69 d rhitung >0,3
1
1 Hubungan
0,5 Vali Karena nilai
6 dengan sesama 77 d rhitung >0,3
2
nilai
1 Hubungan
0,5 Vali rKarena >0,3
7 dengan
43 d
hitung
bawahan 1
nilai
1 Hubungan
0,5 Vali rKarena >0,3
8 dengan
60 d
hitung
bawahan 2
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja
Karyawan
N
Pernyataan rhit Simpu Keterangan
o
ung lan
1 Jumlah
0,53 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
pekerjaan 1
5
2 Jumlah
0,62 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
pekerjaan 2
0
3 Kualitas
0,41 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
pekerjaan 1
3
4 Kualitas
0,55 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
pekerjaan 2
7
5 Ketepatan
0,62 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
waktu 1
5
6 Ketepatan
0,63 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
waktu 2
5
7 Kehadiran 1
0,58 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
7
8 Kehadiran 2
0,53 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
2
9 Kemampuan
0,63 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
kerjasama 1
3
10 Kemampuan
0,63 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
kerjasama 2
1
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Etos
Kerja
N
Pernyataa rhit Simp Keterangan
o
n
un ulan
g
1 Kemandirian 0,5 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
1
53
nilai
2 Kemandirian 0,3 Valid rKarena >0,3
2
11
hitung
3 Moralitas 1
0,6 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
65
nilai
4 Moralitas 2
0,6 Valid rKarena >0,3
16
hitung
Karena
nilai
5 Waktu luang 0,3 Valid r
1
57
hitung >0,3
6 Waktu luang 0,6 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
2
76
nilai
7 Kerja keras 1 0,5 Valid rKarena >0,3
43
hitung
nilai
8 Kerja keras 2 0,6 Valid rKarena >0,3
72
hitung
nilai
9 Sentralitas 1 0,5 Valid rKarena >0,3
33
hitung
Karena
nilai
1 Sentralitas 2 0,5 Valid
rhitung >0,3
0
46
nilai
1 Waktu
0,5 Valid rKarena >0,3
1 terbuang 1
75
hitung
nilai
1 Waktu
0,5 Valid rKarena >0,3
2 terbuang 2
30
hitung
nilai
1 Penunda
0,3 Valid rKarena >0,3
3 kepuasan 1
94
hitung
1 Penunda
0,5 Valid Karena nilai
rhitung >0,3
4 kepuasan 2
55
]
‘Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Data diatas menunjukkan bahwa semua
nilai rhitung yang disajikan pada kolom
corrected
item-total
correlation
hasil
perhitungan menggunakan SPSS (terlampir)
lebih besar dibandingkan nilai 0,3 sehingga
dapat dikatakan bahwa semua item peryataan
tentang variabel human relation, lingkungan
kerja, kinerja dan etos kerja tersebut valid dan
dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya.
Uji Realible
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel
No

Variabel

Cronbach α Simpulan

Keterangan

1 Human relation

0,804

Reliabel

Karena Cronbach α ≥ 0,6

2 Kondisi lingkungan kerja

0,839

Reliabel

Karena Cronbach α ≥ 0,6

3 Kinerja karyawan

0,860

Reliabel

Karena Cronbach α ≥ 0,6

4 Etos kerja

0,865

Reliabel

Karena Cronbach α ≥ 0,6

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai
koefisien Cronbach Alpha dari variabel- variabel
yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam.
Semua item pernyataan dari variabel Human
Relation, Kondisi Lingkungan kerja, Etos Kerja dan
Kinerja memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha
lebih besar daripada 0,60 artinya alat ukur yang
digunakan pada masing-masing variabel penelitian
dinyatakan reliabel.
Teknik Analisa Data Uji
Hipotesis
1. Hasil regresi tahap pertama
Tabel 6. Hasil Uji F Regresi tahap 1
ANOVAa
Model
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression
1615.350 2
807.675 62.475 .000b
Residual
982.524 76
12.928
Total
2597.873 78
a. Dependent Variable: Etos kerja
b. Predictors: (Constant), Kondisi Lingkungan kerja, Human Relation
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Uji F pada regresi tahap pertama
digunakan untuk menguji tingkat signifikansi
model riset dengan mengukur pengaruh variabel
human relation dan kondisi lingkungan kerja
terhadap variabel etos kerja. Tabel di atas
menunjukkan nilai F hitung sebesar 62,475
dengan angka signifikansi sebesar 0,00.
Karena nilai F hitung lebih besar dari F
tabel (3,12) dan angka signifikansi lebih kecil
dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan
untuk memprediksi variabel dependen, atau
dengan kata lain variabel human relation dan
kondisi lingkungan kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel etos kerja.
Tabel 7 Hasil Uji T Regres Tahap I
Coefficientsa
a. Dependent Variable: Etos kerja

Model
1 (Constant)
Human
Relation
Kondisi
Lingkungan
kerja

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
8.212
4.559

Standardized
Coefficients
Be
ta

T Sig.
1.801 .076

.574

.128

.396 4.486 .000

.411

.075

.483 5.470 .000

b.
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Sumber : Hasil Penelitian,
2018 (Data Diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat
diperoleh model persamaan regresi sebagai
berikut:
Z = α + β1X1 + β2X2
Z = 8,212 + 0,574X1 + 0,411X2
Konstanta (α) sebesar 8,212, artinya
apabila human relation dan kondisi
lingkungan kerja nilainya adalah 0, maka
tingkat atau besarnya etos kerja sebesar
8,212.
Nilai koefisien β2 = 0,411 berarti bila
kondisi lingkungan kerja (X2) naik sebesar 1
satuan, sementara variabel lainnya tetap
maka etos kerja akan mengalami peningkatan
sebesar 41,1% dan sebaliknya apabila kondisi
lingkungan kerja (X2) terjadi penurunan
sebesar 1 satuan, sementara variabel lainnya
tetap maka etos kerja akan mengalami
penurunan sebesar 41,1%.
Uji T digunakan untuk menghitung
signifikansi besarnya pengaruh secara parsial
antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Dalam model regresi tahap pertama,
uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara
parsial dari variabel human relation terhadap
variabel etos kerja dan variabel kondisi
lingkungan kerja terhadap variabel etos kerja.
1. Hasil regresi tahap dua
Tabel 8. Hasil Uji F Regresi Tahap II
ANOa
VA
Model
Sum of d
Mean F
Sig.
Squares f
Square
952.930
3 317.643 63.0 .00
1 Regress
ion
23
0b
Residua 378.007
75
5.040
l
Total
1330.937
78
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan
b. Predictors: (Constant), Etos kerja, Human Relation,
Kondisi Lingkungan kerja
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data
Diolah)
Uji F pada regresi tahap kedua digunakan
untuk menguji tingkat signifikansi model riset
dengan mengukur pengaruh variabel human
relation, variabel kondisi lingkungan kerja dan
variabel etos kerja terhadap variabel kinerja.
Tabel 8 menunjukkan nilai F hitung
sebesar 63,023 dengan angka signifikansi
sebesar 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar
dari F tabel (3,12) dan angka signifikansi jauh
lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat
digunakan
untuk
memprediksi
variabel
dependen, atau dengan kata lain variabel human
relation, kondisi lingkungan kerja dan etos kerja

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
kinerja.
Tabel 9. Hasil Uji T Regresi Tahap II
Coefficie
ntsa
Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std.
Error
1 (Constant)
2.28
2.907

Standardized
Coefficients
t Si
Bet
g.
a
.786 .43
4
.135 1.55 .12
8 3
.319 3.50 .00
3 1
.482 4.81 .00
9 0

5
Human
.14
.090
Relation
0
Kondisi
.19
.055
Lingkungan kerja
4
Etos kerja
.34
.072
5
a. Dependent Variable: Kinerja karyawan
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh
model persamaan regresi sebagai berikut:
Y = α + β3X1 + β4X2 + β5Z
Y = 2,285 + 0,140X1 + 0,194X2 + 0,345Z
Konstanta (α) sebesar 2,285, artinya
apabila human relation, kondisi lingkungan
kerja dan etos kerja nilainya adalah 0, maka
tingkat atau besarnya kinerja karyawan sebesar
2,285.
Nilai koefisien β3 = 0,140 berarti bahwa
apabila human relation (X1) naik sebesar 1
satuan, sementara variabel lainnya tetap maka
kinerja karyawan akan mengalami peningkatan
sebesar 14,0% dan sebaliknya apabila human
relation (X1) terjadi penurunan sebesar 1 satuan,
sementara variabel lainnya tetap maka kinerja
karyawan akan mengalami penurunan sebesar
14,0%.
Dalam model regresi tahap kedua, uji t
digunakan untuk menguji pengaruh secara
parsial dari variabel human relation terhadap
variabel kinerja karyawan, variabel kondisi
lingkungan kerja terhadap variabel kinerja
karyawan dan variabel etos kerja terhadap
kinerja karyawan
Perhitungan Koefisien Jalur
Tabel 10. Koefisien Determinasi pada Regresi Tahap Pertama
Model
Summaryb
Adjusted Std. Error of
the
Model R R Square R
Square Estimate
1
.789
.622
.612
3.59554
a

a. Predictors: (Constant), Kondisi Lingkungan kerja, Human
Relation
b. Dependent Variable: Etos kerja
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
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Tabel 11. Koefisien Determinasi pada Regresi Tahap Kedua
Model Summary
Adjusted R Std. Error of
the
Model R R Square Square
Estimate
1
.846a
.716
.705
2.24501
a. Predictors: (Constant), Etos kerja, Human Relation,

Kondisi Lingkungan kerja
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data Diolah)
Besarnya error yang terjadi pada masingmasing variabel endogen (dependen) Etos Kerja
dan Kinerja adalah sebagai berikut :
1) Pe1 = √1-0,6222 = 0,783
Besarnya error pada variabel dependen Etos
Kerja = 0,783
2) Pe2 = √1-0,7162 = 0,698
Besarnya error pada variabel dependen
Kinerja Karyawan = 0,698
Dari perhitungan di atas, maka nilai
koefisien pada setiap jalur dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 3. Nilai koefisien pada
setiap jalur

0,038
Berdasarkan hasil Sab di atas dapat
dihitung nilai t statistik atau nilai t hitungnya,
yaitu dengan cara :

= 3,74

Kinerja
Karyawan (Y)

Human Relation
(X1)

0,574
0,411
Kondisi
Lingkungan (X2)

Oleh karena nilai t hitung = 3,24 lebih
besar dari nilai ttabel dengan tingkat signifikansi
5% yaitu sebesar 1,66571 maka dapat
disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,198
signifikan yang berarti terdapat pengaruh
mediasi.
Pengaruh
mediasi
(pengaruh
tak
langsung) yang ditunjukkan oleh hasil perkalian
koefisien (p2 x p3) signifikan atau tidak diuji
dengan menggunakan sobel test sebagai berikut:

0,1
40
Etos
0,194(Z)
↋ 1Kerja
=0,783
0,19
4

0,3
45

↋ 2=0,698

↋
2=0,6
98

↋ 1=0,783
Sumber : Hasil Penelitian, 2018
(Data Diolah)
Pengaruh mediasi (pengaruh tak langsung)
yang ditunjukkan oleh hasil perkalian koefisien
(p2 x p3) signifikan atau tidak diuji dengan
menggunakan sobel test sebagai berikut:

Nilai t hitung = 3,74 lebih besar dari nilai
ttabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu
sebesar 1,66571 maka dapat disimpulkan bahwa
koefisien mediasi 0,142 signifikan yang berarti
tidak terdapat

pengaruh mediasi.
Pemeriksaan Validitas Model
Rumus sebagai berikut : Koefisien
Determinasi Total :
Rumus nilai koefisien determinasi total
sebagai berikut:

= 1 – (0,613) (0,487)
= 0,701
Berdasarkan hasil Sab di atas dapat
= 70,1%
dihitung nilai t statistik atau nilai t hitungnya,
Nilai koefisien determinasi sebesar 70,1%
yaitu dengan cara :
menunjukkan 70,1%, sedangkan sisanya 9,9%
dijelaskan oleh error dan variabel lain di luar
model.
= 3,24
Hasil uji validitas koefisien jalur secara
parsial
(uji t) untuk pengaruh
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langsung menunjukkan bahwa terdapat empat
jalur signifikan dan satu jalur tidak signifikan,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Jalur variabel Human Relation menuju
variabel Etos Kerja dengan koefisien sebesar
0,574 (sig = 0) dan thitung (4,486)
> ttabel (1,66571);
2. Jalur variabel Kondisi Lingkungan menuju
variabel Etos Kerja dengan koefisien sebesar
0,411 (sig = 0) dan thitung (5,470) > ttabel
(1,66571);
3. Jalur variabel Human Relation menuju
variabel Kinerja Karyawan dengan koefisien
sebesar 0,140 (sig = 0,123) dan
thitu (1,558) < t tab (1,66571);
el
ng
4. Jalur variabel Kondisi Lingkungan menuju
variabel Kinerja Karyawan dengan koefisien
sebesar 0,194 (sig = 0,01) dan thitung (3,503) >
ttabel (1,66571);
5. Jalur variabel Etos Kerja menuju variabel
Kinerja Karyawan dengan koefisien sebesar
0,345 (sig = 0) dan thitung (4,819)
> ttabel (1,66571);
6. Jalur variabel Human Relation menuju
variabel Kinerja Karyawan melalui variabel
Etos Kerja sebesar 0,198 dan thitung (3,24) >
ttabel (1,66571);
7. Jalur variabel Kondisi Lingkungan menuju
variabel Kinerja Karyawan melalui variabel
Etos Kerja sebesar 0,142 dan thitung (3,74) >
ttabel (1,66571).
PEMBAHASAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah observasi dan kuesioner. merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Responden yang dipilih berprofesi
sebagai Customer Service dan menjawab
keragaman dari responden berdasarkan jabatan,
jenis kelamin, lama bekerja, usia, pendidikan
terakhir, dan status kepegawaian.

Tabel
12. Karakteristik
Responden
Karakteristik
Kategori
Jumlah
Persentase
Staff
Brach Manager
Relationship Manager
Supervisor
Customer Service
Teller
Jumlah

5
1
13
17
23
20
79

6.3 %
1.3 %
16.5 %
21.5 %
29.1 %
25.3 %
100.0 %

Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan
Jumlah

30
49
79

38.0 %
62.0 %
100.0 %

Lama Berkerja

dibawah 2 th
2-5th
6-9th
10-12th
Jumlah

26
42
10
1
79

32.9 %
53.2 %
12.7 %
1.3 %
100.0 %

Usia

dibawah 26th
27-30th
31-35th
36-40th
41-45th
46-50th th
diatas 51

Jumlah

33
22
12
7
3
1
1
79
22
9
46
2
79

41.8 %
27.8 %
15.2 %
8.9 %
3.8 %
1.3 %
1.3 %
100.0 %
27.8 %
11.4 %
58.2 %
2.5 %
100.0 %

Jumlah

75
4
79

94.9 %
5.1 %
100.0 %

Jabatan

Jumlah
Pendidikan
terakhir

Status
Kepegawaian

SMA
D3
S1
S2
Tetap
Kontrak

Sumber : Hasil penelitian, 2018 (Data Diolah)
Berdasarkan kuestioner yang disebarkan,
29,1% ada sejumlah 23 responden berprofesi
sebagai Customer Service dengan beraham level
jabatan mulai dari staff sampai Branch
Manager.
49 responden atau 62,0% berjenis kelamin
perempuan, karena perempuan lebih sabar saat
menjelaskan produk atau mengatasi keluhan
nasabah.
Masa kerja 2-5 tahun merupakakan lama
bekerja para Customer Service, sebanyak 42
responden atau berjumlah 23,2
%. Dua terbanyak yaitu dibawah 2 tahun yaitu
26 orang atau 32.9% artinya Bank Capital juga
cukup banyak menerima karyawan baru 2 tahun
terakhir.
Umur seseorang juga mempengaruhi
kinerja. Biasanya, seseorang yang berumur
menjelang 30 tahun, masih belum banyak
pengalaman, sehingga lebih mudah menerima
perubahan dan lebih mudah menyesuaikan diri
sesuai budaya perusahaan temptnya bekerja.
Dalam tabel diatas terlihat
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sebagian karyawan Bank Capital berusia
dibawah 26 tahun sebanyak 33 orang atau
41.8%, artinya, Bank Capital lebih banyak
memiliki karyawan yang fresh graduate.
Karakteristik
responden
berdasarkan
pendidikan terakhir, dapat dijelaskan bahwa
58.2% responden memiliki pendidikan tinggi
(Sarjana). Artinya sebagian besar karyawan
Bank Capital memiliki pendidikan yang sudah
cukup tinggi, untuk memenangkan persaingan
usaha.

SIMPULAN
1.
Human relation berpengaruh
signifikan terhadap etos kerja terbukti dengan
nilai koefisien korelasi yaitu 0,574 dan
thitung sebesar 4,486 dengan signifikansi
0,000.
2.
Kondisi
lingkungan
kerja
berpengaruh signifikan terhadap etos kerja
terbukti dengan nilai koefisien korelasi yaitu
0,411 dan thitung sebesar 5,470 dengan
signifikansi 0,000.
3.
Human
relation
tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan terbukti dengan nilai koefisien
korelasi yaitu 0,140 dan thitung sebesar 1,558
dengan signifikansi 0,123.
4.
Kondisi
lingkungan
kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan terbukti dengan nilai koefisien
korelasi yaitu 0,194 dan thitung sebesar 3,503
dengan signifikansi 0,01.
5.
Etos
kerja
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti
dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,345
dan thitung sebesar 4,819 dengan signifikansi
0,000.
6.
Human relation melalui etos
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan terbukti dengan nilai koefisien
korelasi 0,198 dan thitung sebesar 3,24.
7.
Kondisi
lingkungan
kerja
melalui etos kerja tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti
dengan nilai koefisien korelasi 0,142 dan
thitung sebesar 3,74.
SARAN
Bagi Perusahaan
a. Dilihat tanggapan responden terhadap
pernyataan, hubungan dengan atasan pada
variabel human relation adalah tanggapan
terkecil kedua dari pernyataan lainnya. Hal
ini menandakan bahwa hubungan dengan
atasan kurang terjalin dengan baik. Oleh
karena itu, perusahaan perlu menciptakan
hubungan kerja yang baik dan kondusif, baik
antarsesama karyawan maupun antara
karyawan dengan manajemen di atasnya.
Pemimpin perlu meningkatkan kekompakan
antar setiap karyawan dengan sering
diadakannya outing antar cabang minimal
setahun sekali agar hubungan dengan atasan
tejalin dengan baik.
b. Dilihat dari tanggapan responden terhadap
variabel kondisi lingkungan kerja sudah
baik. Artinya fasilitas- fasilitas yang sudah
ada pada setiap cabang harus dirawat secara
rutin sehingga karyawan mampu bekerja
secara maksimal. Mungkin setahun dua kali
di cat ulang, perawatan AC setiap 6 bulan
sekali, dll.
c. Kinerja karyawan PT Bank Capital
Indonesia sudah cukup baik, akan tetapi ada
baiknya hal tersebut dapat ditingkatkan lebih
lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih optimal dengan memperhatikan
khususnya faktor etos kerja. Karena apabila
hubungan antar setiap karyawan sudah baik
ditambah dengan etos kerja dalam diri
seseorang
ditingkatkan
akan
menghasilkan kinerja yang optimal.
Bagi Penelitian Selanjutnya
a. Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan
dengan mengembangkan variabel-
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variabel yang digunakan dalam penelitian ini
ke dalam dimensi yang lebih spesifik, seperti
kondisi lingkungan dapat dijabarkan lebih
rinci lagi dalam kondisi lingkungan fisik atau
non fisik.
b. Penelitian
selanjutnya
dapat
menambahkan variabel lain yang dapat
mempengaruhi kinerja karyawan, seperti
motivasi,
disiplin
kerja,
komitmen,
kompensasi dan sebagainya.
c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam
mengkaji pengaruh human relation dan
kondisi lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan dengan etos kerja sebagai perantara
atau variabel intervening untuk skala yang
lebih besar baik dari sisi sampel maupun dari
jenis perusahaannya.
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KERJA KARYAWAN
PADA PT BPRS XYZ-BOGOR
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Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI
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ABSTRAK
Persaingan dalam memperoleh pekerjaan menjadi semakin ketat karena banyaknya jumlah
pencari kerja yang tidak sebanding dengan peluang kerja yang ada. Perusahaan khususnya
lembaga keuangan yang baru memulai kegiatan operasionalnya akan sangat selektif dalam
proses penerimaan karyawan agar dapat diperoleh karyawan yang berprestasi untuk memajukan
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Seleksi, Penempatan dan
Pelatihan terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT BPRS XYZ - Bogor. Jenis penelitian ini
adalah asosiatif kausal dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden dengan menggunakan sistem sampling
jenuh. Model analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji
koefisien determinasi menunjukkan bahwa seleksi, penempatan dan pelatihan dapat menjelaskan
pengaruhnya terhadap prestasi kerja karyawan sebesar 89,1 %, sedangkan sisanya 10,9 %
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Hasil uji F (simultan)
menunjukkan bahwa variabel seleksi, penempatan dan pelatihan secara serempak berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel
pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Pengaruh dominan dalam
penelitian ini adalah dari variabel seleksi terhadap prestasi kerja karyawan.

VOL. 10, NO 1 TAHUN 2018 -ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI

22

1.

Latar Belakang
Sumber daya manusia sangat penting
dalam sebuah organisasi atau perusahaan
sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu
perusahaan dalam mencapai tujuan. Sumber
daya manusia yang dimaksud adalah
karyawan/ pegawai/ tenaga kerja yang
merupakan penggerak perusahaan tersebut.
Keberhasilan pencapaian tujuan sangat
ditentukan
pada
upaya
perusahaan
mengelola
karyawan
dalam
mengembangkan pengetahuan, kemampuan,
keahlian dan sikap karyawan.
Persaingan
dalam
mendapatkan
pekerjaan dan memenuhi kualifikasi yang
diinginkan perusahaan menjadi semakin
ketat karena banyaknya calon tenaga kerja
yang membutuhkan pekerjaan setiap
tahunnya. Kondisi ini tidak sebanding
dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Peluang kerja yang tersedia mungkin saja
selalu ada, tetapi penyaringan calon tenaga
kerja kini sangat selektif karena biasanya
perusahaan menginginkan sumber daya
manusia yang berkualitas dan kompeten.
Maka diperlukan proses seleksi calon tenaga
kerja untuk memilih tenaga kerja kompeten
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
perusahaan pada masa sekarang dan yang
akan datang. Tenaga kerja yang lolos pada
proses seleksi dan sudah melalui proses
orientasi dapat melanjutkan kegiatan sesuai
dengan penugasan/pengisian jabatan yang
ditentukan. Perusahaan harus memastikan
bahwa setiap karyawan sudah ditempatkan
pada posisi yang tepat sesuai dengan latar
belakang
pendidikan,
kemampuan,
keterampilan dan keahlian karyawan.
Penempatan karyawan harus disertai
dengan pengawasan pasca penempatan
untuk memastikan karyawan sudah bekerja
maksimal dan sesuai dengan kecakapannya
serta mengetahui ketepatan perusahaan
dalam memilih dan menempatkan karyawan.
Pengawasan kerja dapat memberi gambaran
atas kekurangan dan kelebihan karyawan

serta
kebutuhan
karyawan
dalam
meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga
perusahaan dapat menentukan tindak lanjut
yang akan dilakukan terhadap setiap
karyawannya. Tindak lanjut tersebut
diantaranya dengan memberi penghargaan
pada karyawan yang berprestasi melalui
penempatan posisi yang lebih baik atau
memberi pemahaman secara detail pada
karyawan yang kurang berprestasi melalui
pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan berkaitan dengan upaya
perusahaan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan karyawan dalam melakukan
suatu pekerjaan, sedangkan pengembangan
berkaitan dengan upaya peningkatan
kemampuan
konseptual,
pengambilan
keputusan dan kemampuan membuka relasi
yang lebih luas. Pelatihan biasanya
dilakukan untuk karyawan bagian pelaksana
kegiatan operasional, produksi, pelayanan
dan bagian lain pada tingkatan manajemen
bawah. Pengembangan biasanya dilakukan
pada pegawai tingkat manajerial dan bagianbagian yang menjadi penentu pengambilan
keputusan.
Peluang kerja dibuka pertama kali
dengan proses cukup selektif untuk
memperoleh
karyawan
yang
siap
bekerjasama membangun PT BPRS XYZ
menjadi bank yang mampu bersaing di dunia
perbankan di Indonesia. Perekretuan
selanjutnya diperoleh melalui informasi
pihak internal dan tetap menerapkan
prosedur seleksi sesuai standar yang berlaku
dengan
harapan
dapat
memperoleh
karyawan
yang
sesuai
kebutuhan
perusahaan. Saat ini terdapat beberapa
ketidaksesuaian antara latar belakang
pendidikan karyawan dengan posisi yang
ditempati sehingga dibutuhkan waktu cukup
lama untuk melepas karyawan bekerja
mandiri.
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2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut: (1)
Apakah secara
simultan seleksi,
penempatan dan pelatihan berpengaruh
terhadap prestasi kerja karyawan pada
PT BPRS XYZ? (2) Apakah secara
parsial seleksi berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ? (3) Apakah secara parsial
penempatan
berpengaruh
terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ? (4) Apakah secara parsial
pelatihan berpengaruh terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT BPRS XYZ?
Melihat rumusan masalah di atas
maka penelitian ini mempunyai beberapa
tujuan, yang peneliti sampaikan sebagai
berikut: (1) Untuk mengetahui secara
simultan seleksi, penempatan dan
pelatihan berpengaruh terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT BPRS XYZ; (2)
Untuk mengetahui secara parsial seleksi
berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan pada PT BPRS XYZ; (3)
Untuk mengetahui secara parsial
penempatan
berpengaruh
terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ; (4) Untuk mengetahui secara
parsial pelatihan berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ.
3.

Kerangka Teoritis

Seleksi
Seleksi adalah pemilihan tenaga kerja
yang sudah tersedia. Seleksi pada dasarnya
bertujuan mendapatkan tenaga kerja yang
memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi
yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang
ada atau sesuai dengan kebutuhan
perusahaan (Badriyah, 2017: 104). Menurut
Hasibuan (2006: 47) dalam Badriyah (2017:

104), seleksi adalah suatu kegiatan
pemilihan dan penentuan pelamar yang
diterima atau ditolak untuk menjadi
karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan
pada spesifikasi tertentu dari perusahaan
bersangkutan.
Menurut
Cascio
dikutip
oleh
Marwansyah dan Mukaram (2000: 53)
dalam Badriyah (2017: 104), tujuan program
seleksi adalah mengidentifikasi para pelamar
yang memiliki skor tinggi pada aspek-aspek
yang diukur, yang bertujuan untuk menilai
pengetahuan, keterampilan, kemampuan
atau karakteristik lain yang penting untuk
menjalankan suatu pekerjaan dengan baik.
Seleksi (selection) adalah proses memilih
calon karyawan yang memiliki kualifikasi
sesuai dengan persyaratan pekerjaan
(Bangun, 2012: 159). Seleksi yaitu
menyaring para pelamar kerja untuk
menentukan siapa yang paling memenuhi
kualifikasi atas pekerjaan tersebut (Robbins
& Mary, 2016: 365).
Proses
seleksi
karyawan
baru
merupakan
kegiatan
penting
bagi
perusahaan maupun bagi calon karyawan itu
sendiri.
Mempertahankan
ataupun
mengembangkan suatu sistem seleksi yang
menghasilkan karyawan produktif dan
mencari peluang untuk meningkatkan cara
kerjanya sangat penting untuk keberhasilan
perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada
dasarnya memiliki tiga sasaran (Zainal et.al,
2015: 140-141), yaitu:
1. Keakuratan, artinya kemampuan dari
proses seleksi untuk secara tepat dapat
memprediksi kinerja pelamar;
2. Keadilan, artinya memberikan jaminan
bahwa setiap pelamar yang memenuhi
persyaratan diberikan kesempatan yang
sama di dalam sistem seleksi;
3. Keyakinan, artinya taraf orang-orang
yang terlibat dalam proses seleksi yakin
akan manfaat yang diperoleh.
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Penempatan
Penempatan (placement) berkaitan
dengan penyesuaian kemampuan dan bakat
seseorang dengan pekerjaan yang akan
dikerjakannya. Suatu tugas manajer yang
penting untuk menempatkan orang sesuai
dengan pekerjaan yang tepat (Bangun, 2012:
159). Menurut Yani (2012: 74) placement
atau penempatan adalah penunjukan kepada
karyawan untuk menduduki atau melakukan
pekerjaan baru.
Pengertian penempatan menurut para
ahli dalam Badriyah (2017: 123) antara lain:
a. Hariandja (2005: 156), penempatan
merupakan proses penugasan/pengisian
jabatan atau penugasan kembali pegawai
pada tugas/jabatan baru atau jabatan yang
berbeda.
b. Mathis & Jackson (2006: 262),
penempatan adalah menempatkan posisi
seseorang dalam posisi pekerjaan yang
tepat, seberapa baik seorang karyawan
dalam melaksanakan pekerjaannya akan
memengaruhi jumlah dan kualitas
pekerjaan.
c. Sastrohadiwiryo (2003: 138), penempatan
pegawai adalah menempatkan pegawai
sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada
posisi yang sesuai dengan kemampuan,
kecakapan dan keahliannya.
Sastrohadiwiryo (2003: 130) dalam
Badriyah (2017: 124), mengemukakan
bahwa harus terdapat maksud dan tujuan
dalam merencanakan sistem penempatan
karyawan.Menurut Sastrohadiwiryo (2003:
133) dalam Badriyah (2017: 124), maksud
penempatan karyawan adalah menempatkan
karyawan sebagai unsur pelaksanaan
pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan
kriteria sebagai berikut:
a. Kemampuan;
b. Kecakapan;
c. Keahlian.

Pelatihan
Pengertian
pelatihan
yang
dikemukakan para ahli dalam Kamil (2012:
3), antara lain:
a. Edwin B.Flippo (1971) “Training is the
act of increasing the knowledge and
skill of on employee for doing a
particular job” (pelatihan adalah
tindakan meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan seorang pegawai
untuk melakukan pekerjaan tertentu).
b. Michael J. Jucius (1972) “The term
training is used here to indicate any
process bay wich the aptitudes, skills
and abilities of employes to perform
specipic jobs are in creased” (istilah
latihan yang dipergunakan di sini adalah
untuk menunjukkan setiap proses untuk
mengembangkan bakat, keterampilan
dan
kemampuan
pegawai
guna
menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan
tertentu).
c. Simamora (1995: 287) mengartikan
pelatihan sebagai serangkaian aktivitas
yang dirancang untuk meningkatkan
keahlian-keahlian,
pengetahuan,
pengalaman ataupun perubahan sikap
seorang individu.
Mangkuprawira (2004) dalam Yani
(2012) menyatakan bahwa pelatihan bagi
karyawan
merupakan sebuah proses
mengajarkan pengetahuan dan keahlian
tertentu serta sikap agar karyawan semakin
terampil
dan
mampu
melaksanakan
tanggung jawabnya dengan semakin baik,
sesuai dengan standar. Menurut Bangun
(2012: 201) pelatihan adalah proses untuk
mempertahankan
atau
memperbaiki
keterampilan karyawan untuk menghasilkan
pekerjaan yang efektif.
Secara khusus dalam kaitan dengan
pekerjaan, Simamora (1995) dalam Kamil
(2012: 11) mengelompokkan tujuan
pelatihan ke dalam lima bidang, yaitu:
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a. Memutakhirkan keahlian para karyawan
sejalan dengan perubahan teknologi.
Melalui pelatihan, pelatih memastikaan
bahwa karyawan dapat secara efektif
menggunakan teknologi-teknologi baru;
b. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan
untuk
menjadi
kompeten
dalam
pekerjaan;
c. Membantu memecahkan permasalahan
operasional;
d. Mempersiapkan
karyawan
untuk
promosi;
e. Mengorientasikan karyawan terhadap
organisasi.
Prestasi Kerja
Menurut Hasibuan (1995: 105) dalam
Badriyah (2017: 136) prestasi kerja adalah
hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
Suryabrata (1984) dalam Umam (2012: 199)
menyatakan bahwa prestasi adalah suatu
hasil yang dicapai seseorang setelah ia
melakukan suatu kegiatan.
Lawler (dalam As’ad, 1991) dalam
Umam (2012: 199) prestasi kerja adalah
kesuksesan kerja yang diperoleh seseorang
dari perbuatan dan hasil yang bersangkutan.
Jewell & Siegall (1990) dalam Umam
(2012: 199) prestasi merupakan hasil sejauh
mana anggota organisasi telah melakukan
pekerjaan dalam rangka memuaskan
perusahaan. Prestasi kerja menurut Hasibuan
(1990) dalam Umam (2012: 199) adalah
suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan
waktu.
Menurut Sutrisno (2016: 150), prestasi
kerja adalah hasil upaya seseorang yang
ditentukan oleh kemampuan karakteristik
pribadinya serta persepsi terhadap perannya
dalam pekerjaan itu. Bernardin dan Russel

(1993) dalam Sutrisno (2016: 150),
memberikan definisi prestasi adalah catatan
tentang hasil-hasil yang diperoleh dari
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau
kegiatan tertentu selama kurun waktu
tertentu. Byars dan Rue (1984) dalam
Sutrisno (2016: 150), mengartikan prestasi
sebagai tingkat kecakapan seseorang pada
tugas-tugas
yang
mencakup
pada
pekerjaannya.
Menurut Heidrahman dan Husnan
(1990: 126) dalam Badriyah (2017: 136137), faktor-faktor prestasi kerja yang perlu
dinilai adalah sebagai berikut:
a. Kuantitas kerja, yaitu banyaknya hasil
kerja sesuai dengan waktu kerja yang
ada. Perlu diperhatikan di sini bukan hasil
rutin, melainkan seberapa cepat pekerjaan
dapat diselesaikan;
b. Kualitas kerja, yaitu mutu hasil kerja
yang didasarkan pada standar yang
ditetapkan. Biasanya diukur melalui
ketepatan, ketelitian, keterampilan dan
kebersihan hasil kerja;
c. Keandalan, yaitu kemampuan memenuhi
atau mengikuti
intruksi, inisiatif,
kerajinan dan kerja sama;
d. Inisiatif, yaitu kemampuan mengenali
masalah dan mengambil tindakan
korektif, memberikan saran-saran untuk
peningkatan dan menerima tanggung
jawab menyelesaikan;
e. Kerajinan, yaitu kesediaan melakukan
tugas tanpa adanya paksaan dan yang
bersifat rutin;
f. Sikap, yaitu perilaku karyawan terhadap
perusahaan, atasan atau teman kerja;
g. Kehadiran, yaitu keberadaan karyawan di
tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan
waktu/jam kerja yang telah ditentukan.

Hipotesis
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Hipotesis 1
H0 : βi=0, i = 1, 2, 3 berarti secara
simultan seleksi, penempatan dan
pelatihan tidak berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ.
H1 : βi≠0, i = 1, 2, 3 berarti secara
simultan seleksi, penempatan dan
pelatihan berpengaruh terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT BPRS XYZ.
Hipotesis 2
H0 : β1=0, berarti secara parsial seleksi
tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan pada PT BPRS XYZ.
H1 : β1≠0, berarti secara parsial seleksi
berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan pada PT BPRS XYZ.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis 3
H0 : β2=0, berarti
secara
parsial
penempatan tidak berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ.
H1 : β2≠0,
berarti secara parsial
penempatan
berpengaruh
terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ.
Hipotesis 4
H0 : β3=0, berarti
secara
parsial
pelatihan tidak berpengaruh terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ.
H1 : β3≠0,
berarti secara parsial
pelatihan berpengaruh terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT BPRS XYZ.

Indikator yang digunakan yaitu:
1. Seleksi
1. Keakuratan
2. Keadilan
3. Keyakinan
2. Penempatan
1. Kemampuan karyawan;
2. Kecakapan karyawan;
3. Keahlian karyawan.
3. Pelatihan
1. Memutakhirkan keahlian para karyawan
sejalan dengan perubahan teknologi.
2. Mengurangi
waktu belajar bagi
karyawan untuk menjadi kompeten
dalam pekerjaan;
3. Membantu memecahkan permasalahan
operasional;
4. Mempersiapkan
karyawan
untuk
promosi;
5. Mengorientasikan karyawan terhadap
organisasi.
4. Prestasi Kerja
1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Keandalan
4. Inisiatif
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5. Kerajinan
6. Sikap
7. Kehadiran
4. Analisis dan hasil Penelitian
4.1. Data Populasi dan Sampel
Penelitian ini dilaksanakan di PT BPRS
XYZ-Bogor pada Bulan Oktober 2017
sampai dengan Maret 2018. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
karyawan PT BPRS XYZ-Bogor yang
berjumlah 35 karyawan. Penelitian ini
menggunakan sistem sampling jenuh/sensus
dengan menjadikan seluruh populasi sebagai
sampel yaitu 35 karyawan PT BPRS XYZBogor.
Berdasarkan
penelitian
yang
dilakukan menunjukan bahwa dilihat dari
jenis kelamin, karyawan PT BPRS XYZ
lebih didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar
74,30% dibandingakan perempuan yang
hanya sebesar 25,70%. Karyawan PT BPRS
XYZ didominasi oleh karyawan yang
berusia antara 30 hingga 39 tahun sebanyak
65,70% dan diikuti oleh 28,60% pada
rentang usia 20 sampai dengan 29 tahun.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan,
karyawan PT BPRS XYZ didominasi oleh
lulusan Strata 1 sebanyak 65,70% dan
diploma 3 sebanyak 20,00%. Adapun masa
kerja karyawan PT BPRS XYZ lebih
didominasi dengan karyawan yang bekerja
selama 13-18 bulan sebanyak 54,30% dan
>18 bulan sebanyak 31,40%, karena PT
BPRS XYZ baru didirikan ± 2 tahun. Status
karyawan didominasi dengan 80,00%
karyawan berstatus menikah dan sebanyak
20,00% belum menikah.

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
1.

Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur
sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu

kuesioner dikatakan sah atau valid jika
pernyataan pada kuesioner tersebut mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
oleh kuesioner itu. Di bawah ini disajikan
hasil uji kualitas data.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X1
Seleksi
NO

rhitung

SIMPULAN

KETERANGAN

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6

0,544
0,448
0,514
0,433
0,551
0,607

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

Data tersebut menunjukkan bahwa
semua nilai rhitung yang terdapat pada kolom
Corrected item-Total Correlation dengan
hasil pehitungan menggunakan SPSS
(terlampir) lebih besar dari 0,3 maka semua
item pernyataan tentang variabel seleksi
tersebut valid dan dapat digunakan untuk
uji-uji selanjutnya.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel X2
Penempatan
NO

rhitung

SIMPULAN

KETERANGAN

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6

0,568
0,347
0,591
0,546
0,339
0,565

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

Data tersebut menunjukkan bahwa
semua nilai rhitung yang terdapat pada kolom
Corrected item-Total Correlation dengan
hasil perhitungan menggunakan SPSS
(terlampir) lebih besar dari 0,3 maka semua
item
pernyataan
tentang
variabel
penempatan tersebut valid dan dapat
digunakan untuk uji-uji selanjutnya.
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel X3
Pelatihan
NO

rhitung

SIMPULAN

KETERANGAN

X3.1
X3.2

0,594
0,553

Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
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X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8

0,682
0,681
0,575
0,687
0,691
0,568

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

NO

Cronbach
α

SIMPULAN

KET

X1
X2
X3
Y

0,771
0,745
0,870
0,865

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Cronbach α > 0,6
Cronbach α > 0,6
Cronbach α > 0,6
Cronbach α > 0,6

Data tersebut menunjukkan bahwa
semua nilai rhitung yang terdapat pada kolom
Corrected item-Total Correlation dengan
hasil perhitungan menggunakan SPSS
(terlampir) lebih besar dari 0,3 maka semua
item pernyataan tentang variabel pelatihan
tersebut valid dan dapat digunakan untuk
uji-uji selanjutnya.

Data tersebut menunjukkan semua
nilai Cronbach Alpha yang terdapat pada
tabel Reliability Statistic (terlampir) dengan
hasil perhitungan menggunakan SPSS untuk
masing-masing variabel lebih besar dari 0,6
maka dapat disimpulkan bahwa semua
instrumen penelitian ini reliabel atau handal
dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Y
Prestasi Kerja

4.3 Uji Asumsi Klasik
Uji ini wajib dilakukan sebelum
seseorang melakukan analisis regresi linier
berganda. Adapun uji klasik yang dilakukan
dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,
uji
multikolinearitas
dan
uji
heteroskedastisitas.

NO

rhitung

SIMPULAN

KETERANGAN

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7

0,366
0,512
0,602
0,305
0,527
0,548
0,639

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

Y.8
Y.9
Y.10
Y.11
Y.12
Y.13
Y.14

0,652
0,543
0,466
0,666
0,388
0,618
0,525

Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3
Karena nilai rhitung > 0,3

Data tersebut menunjukkan bahwa
semua nilai rhitung yang terdapat pada kolom
Corrected item-Total Correlation dengan
hasil perhitungan menggunakan SPSS
(terlampir) lebih besar dari 0,3 maka semua
item pernyataan tentang variabel prestasi
kerja tersebut valid dan dapat digunakan
untuk uji-uji selanjutnya.
Adapun uji reliabilitas digunakan
untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel.
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Normalitas

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas
Grafik
histogram
tersebut
menunjukkan bahwa variabel berdistribusi
normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar
histogram tidak miring ke kanan maupun ke
kiri sehingga model regresi layak digunakan
untuk memprediksi prestasi kerja.
Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF)
Tabei 6. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
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Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

persamaan regresi, uji F (uji simultan),
koefisien determinasi (R2) dan uji t (uji
parsial).

(Constant)

Tabel 7. Hasil Uji Regrasi Berganda

SELEKSI (X1)

,547

1,828

PENEMPATAN (X2)

,644

1,552

PELATIHAN (X3)

,514

1,944

a. Dependent Variable: PRESTASI KERJA (Y)

Tabel 6 menunjukkan bahwa semua
nilai tolerance variabel independen lebih
besar dari 0,1 dan semua nilai VIF variabel
independen lebih kecil dari 5 yang berarti
bahwa tidak terjadi multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dengan Pendekatan Grafik
Grafik Scatterplot pada gambar 3
meperlihatkan bahwa titik-titik data
menyebar secara acak di atas dan di bawah
atau di sekitar angka nol sehingga tidak
membentuk pola tertentu. Hal ini
menunjukkan
bahwa
tidak
terjadi
heteroskedastisitas pada moodel regresi,
sehingga model regresi layak digunakan
untuk
memprediksi
prestasi
kerja
berdasarkan
masukan
variabel
independennya.
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Setelah semua data dinyatakan layak
untuk dilakukan uji selanjutnya, maka
langkah terakhir yang dilakukan adalah
melakukan uji hipotesis antara lain

Model
1

(Constant)
SELEKSI
(X1)
PENEMPA
TAN (X2)
PELATIHA
N (X3)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
13,096
2,809

Standardized
Coefficients
Beta

1,369

,137

,763

,547

,137

,281

,015

,088

,014

Tabel 7 memperlihatkan nilai
Unstandardized Coefficients Beta, maka
dapat ditentukan persamaan regresi linier
berganda yang dihasilkan dari penelitian,
sebagai berikut:
Y = 13,096 + 1,369X1 + 0,547X2 + 0,015X3
Yang berarti bahwa:
a. Konstanta sebesar 13,069 yang berarti
variabel seleksi, penempatan dan
pelatihan dianggap nol maka variabel
prestasi kerja sebesar 13,069.
b. Koefisien regresi variabel seleksi
diperoleh nilai sebesar 1,369 yang
berarti jika variabel seleksi mengalami
peningkatan atau penurunan sebesar
satu
satuan
sementara
variabel
penempatan dan pelatihan diasumsikan
tetap maka prestasi kerja akan
mengalami peningkatan atau penurunan
sebesar 1,369.
c. Koefisien regresi variabel penempatan
diperoleh nilai sebesar 0,547 yang
berarti jika variabel penempatan
mengalami peningkatan atau penurunan
satu satuan sementara variabel seleksi
dan pelatihan diasumsikan tetap maka
prestasi
kerja
akan
mengalami
peningkatan atau penurunan sebesar
0,547.
d. Koefisien regresi variabel pelatihan
diperoleh nilai sebesar 0,015 yang
berarti
jika
variabel
pelatihan
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mengalami peningkatan atau penurunan
satu satuan sementara variabel seleksi
dan penempatan diasuksikan tetap maka
prestasi
kerja
akan
mengalami
peningkatan atau penurunan sebesar
0,015.

Model
1
Regre
ssion
Resid
ual
Total

Mean
Square

Df

657,981

3

219,327

72,591

31

2,342

730,571

34

F
93,6
64

Sig.
,000
b

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 9. Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model
1

R
,949a

Adjusted
R Square
,891

Std. Error
of the
Estimate
1,530

Tabel 9 memperlihathan nilai
Adjusted R Square adalah 0,891 atau 89,1%.
Hai ini menunjukkan bahwa variabel
independen berupa seleksi, penempatan dan
pelatihan
secara
bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen prestasi
kerja pad PT BPRS XYZ Bogor sebesar
89,1% sedangkan sisanya 10,9% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam
penelitian ini.
Hasil Uji t (Uji Parsial)
Tabel 10. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Unstandardized
Model

Coefficients

1

(Constant)
Seleksi(X1)
Penempatan

Pelatihan (X3)

Tabel 8 memperlihatkan nilai Fhitung
yang diolah dengan menggunakan SPSS
adalah sebesar 93,664 dan nilai Ftabel adalah
2,910 dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
93,664 > Ftabel 2,910. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel independen yang terdiri dari
seleksi, penempatan dan pelatihan secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap
prestasi kerja pada PT BPRS XYZ Bogor.

R
Square
,901

B

Error

13,096

2,809

4,663

,000

1,369

,137

9,963

,000

,547

,137

3,981

,000

,015

,088

,176

,862

(X2)

Hasil Uji F (Uji Simultan)
Tabel 8. Hasil Uji F
Sum of
Squares

Std.

T

Sig.

Untuk menentukan H0 maupun H1
yang ditolak atau diterima maka nilai t hitung
dapat dibandingkan dengan nilai ttabel pada
tingkat signifikan 5% (α = 0,05). Nilai ttabel
pada tingkat signifikan 5% (α = 0,05) adalah
2,039 ,dengan membandingkan thitung dan
ttabel maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
a. Secara parsial seleksi berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja pada
PT BPRS XYZ Bogor karena thitung (
9,963 ) > ttabel ( 2,039 ) serta nilai
signifikan dibawah 0,05, sehingga H0
ditolak.
b. Secara parsial penempatan berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja pada
PT BPRS XYZ Bogor karena thitung (
3,981 ) > ttabel ( 2,039 ) serta nilai
signifikan dibawah 0,05, sehingga H0
ditolak.
c. Secara
parsial
pelatihan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap prestasi
kerja pada PT BPRS XYZ Bogor karena
thitung ( 0,176 ) < ttabel ( 2,039 ) serta nilai
signifikan diatas 0,05, sehingga H0
diterima.
4.5 Pembahasan
Berdasarkan latar belakang yang telah
disampaikan, masih ditemukan kendala pada
PT BPRS XYZ-Bogor khususnya mengenai
prestasi kerja karyawan yang terlihat dari
fluktuasi pencapaian total funding di Tahun
2017, sehingga perlu dilakukan penelitian
diantaranya menggunakan variabel seleksi,
penempatan dan pelatihan sebagai variabel
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independen dan prestasi kerja karyawan
sebagai variabel dependen. Terdapat dua
variabel berpengaruh signifikan terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS
XYZ-Bogor yaitu variabel seleksi dan
penempatan, sedangkan variabel pelatihan
tidak berpengaruh signifikan terhadap
prestasi kerja karyawan pada PT BPRS XYZ
Bogor.
Jika dikaitkan dengan kondisi pada
perusahaan, tidak berpengaruhnya variabel
pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan
pada PT BPRS XYZ Bogor kemungkinan
karena perusahaan lebih memusatkan
perhatian pada pelatihan yang diadakan oleh
pihak eksternal seperti OJK sehingga
pelatihan internal baru dilakukan dua kali
sejak dimulainya kegiatan operasional yakni
sejak pertengahan tahun 2016 hingga awal
tahun 2018 ini. Perusahaan adalah pihak
yang lebih memahami pelatihan yang tepat
untuk karyawannya. Pihak perusahaan
sebaiknya
peka
terhadap
kebutuhan
pengembangan kemampuan karyawan,
permasalahan yang dihadapi karyawan dan
penyelesaian
yang
tepat
untuk
permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini
yang menjadi alasan perlunya pelatihan
internal lebih sering diadakan oleh
perusahaan agar harapan perusahaan
terhadap karyawan untuk dapat bekerja
secara produktif sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan perusahaan dapat tercapai.
Penyebab lainnya kemungkinan
karena belum tercapainya tujuan pelatihan
seperti pada indikator yang digunakan untuk
mengukur variabel pelatihan dan kurangnya
manfaat yang dirasakan oleh karyawan
maupun perusahaan dari kegiatan pelatihan
yang diadakan. Proses pelatihan yang tepat
akan memberikan manfaat untuk karyawan
seperti menambah rasa tanggung jawab
terhadap tugasnya dan siap mental untuk
melaksanakan tugas-tugas yang baru.
Manfaat yang akan dirasakan perusahaan
seperti meningkatnya profitabilitas, efisiensi

biaya dan membantu menciptakan image
perusahaan yang lebih baik.
Hasil
penelitian
ini
juga
menunjukkan bahwa variabel seleksi
memberi pengaruh dominan terhadap
prestasi
kerja
karyawan.
Hal
ini
membuktikan bahwa proses seleksi yang
ketat
akan
membawa
perusahaan
memperoleh
karyawan
yang
paling
memenuhi kualifikasi. Nilai pengaruh
seleksi yang dominan ini menjadi sangat
rasional karena dalam pelaksanaannya PT
BPRS XYZ-Bogor menggunakan proses
seleksi dengan sistem gugur, sehingga
karyawan merasa menjadi orang-orang
terpilih yang pada akhirnya membuat
karyawan akan mempertahankan bahkan
berupaya untuk meningkatkan prestasi
kerjanya sebagai bukti bahwa mereka benarbenar layak menjadi bagian dari perusahaan
tersebut.
Apabila
dikaitkan
dengan
demografi, mayoritas karyawan memiliki
pendidikan terakhir tingkat Strata 1, yang
berarti proses seleksi perusahaan sangat
memperhatikan
standar
pendidikan
karyawannya. Kemungkinan besar PT BPRS
XYZ-Bogor juga sudah melakukan sistem
seleksi yang efektif seperti pada indikator
yang digunakan sebagai alat untuk
mengukur variabel seleksi.
Uraian tersebut menjelaskan bahwa
sistem
seleksi
yang
efektif
akan
menghasilkan karyawan yang kompeten,
tapi perlu didukung dengan pelatihan yang
terarah dan berorientasi pada kemajuan
organisasi sebagai upaya pengembangan
prestasi kerja karyawan. Maka PT BPRS
XYZ-Bogor perlu menganalisa hal ini
dengan tepat.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dengan uraian-uraian di
atas serta hasil analisis dan interpretasi data
yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:
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1.

Secara simultan seleksi, penempatan
dan pelatihan berpengaruh signifikan
terhadap prestasi kerja karyawan pada
PT BPRS XYZ Bogor.
2. Secara parsial seleksi berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan pada PT BPRS XYZ Bogor.
3. Secara parsial penempatan berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan pada PT BPRS XYZ Bogor.
4. Secara
parsial
pelatihan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap prestasi
kerja karyawan pada PT BPRS XYZ
Bogor.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas,
maka peneliti dapat memberikan beberapa
saran, sebagai berikut:
1. Melihat pengaruh seleksi yang
dominan, maka perlu diperhatihkan
khususnya terkait keakuratan dalam
proses seleksi. Hal yang dapat
dilakukan
seperti
menetapkan
personil
yang
benar-benar
memahami sistem seleksi mulai dari
penilaian surat lamaran kerja sampai
dengan hasil tes dari calon karyawan
serta menjamin bahwa proses seleksi
benar-benar dijadikan sebagai proses
untuk memprediksi kemampuan
calon karyawan;
2. Perusahaan
sebaiknya
memperhatikan
ketepatan
penempatan
posisi
karyawan
khususnya pada aspek keahlian
dengan cara memperhatikan latar
belakang pendidikan yang dimiliki
oleh karyawan, menganilisa hasil tes
pada saat proses seleksi karyawan
dan menyesuaikan posisi dengan
keterampilan yang paling menonjol
dari karyawan, agar karyawan dapat
memaksimalkan
kemampuannya
pada suatu bidang pekerjaan dan
memberi prestasi kerja yang optimal
bagi perusahaan;

3. Prestasi

kerja karyawan yang
merupakan variabel terikat dalam
penelitian ini perlu diperhatikan
khususnya pada aspek penilaian
kuantitas
kerja,
sebaiknya
perusahaan menetapkan target selain
dari target nominal pendapatan
tahunan yang sudah diterapkan dapat
pula menambahkan target lain seperti
target jumlah nasabah dalam periode
tertentu. Hal ini dilakukan untuk
memicu
karyawan
dalam
menghasilkan
pekerjaan
yang
maksimal pada waktu yang sudah
ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA
Badriyah, M. (2017). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Cetakan kedua.
Bandung: CV Pustaka Seha.
Bangun, W. (2012). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Kamil, M. (2012). Model Pendidikan dan
Pelatihan (Konsep & Aplikasi).
Cetakan kedua. Bandung: Penerbit
Alfabeta.
Puspitasari, T., A. Djali., & J. Pambelum.
(2015). Pengaruh Pengembangan
Karier, Penempatan Jabatan dan
Motivasi terhadap Prestasi Kerja
Pegawai. Jurnal Sains Manajemen.
ISSN: 2302-1411. Volume IV. No.
1, September 2015. Program
Magister
Sains
Manajemen.
Universitas Palangka Raya.
Robbins, S. P., & M. Coulter. (2016).
Manajemen. Edisi XIII. Jilid 2.
(Alih bahasa Bob, S., & Devri, B.
P.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Savitri, D. (2015). Pengaruh Pelatihan
terhadap Prestasi Kerja Karyawan
pada Foodmart Lembuswana di

VOL. 10, NO 1 TAHUN 2018 -ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI

33

Samarinda. Jurnal Administrasi
Bisnis. ISSN: 2355-5408. Program
S1 Administrasi Bisnis, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Mulawarman.
Sedarmayanti. (2016). Manajemen Sumber
Daya Manusia Reformasi Birokrasi
dan Manajemen Pegawai Negeri
Sipil. Edisi Revisi. Cetakan kelima.
Bandung: PT Refika Aditama.
Sekaran, U. (2014). Metodologi Penelitian
untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta:
Salemba Empat.
Siagian, S. P. (2015) manajemen Sumber
Daya manusia. Edisi 1. Cetakan
kedua puluh tiga. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian
Kuantitatif,
Kualitatif
dan
Kombinasi (Mixed Methods). Edisi
III. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Cetakan pertama.
Pustaka Baru Press.

Yogyakarta:

_________ (2015). SPPS untuk Penelitian.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru
Press.
Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Cetakan kedelapan.
Jakarta: Prenadamedia Group.
Umam, K. (2012). Perilaku Organisasi.
Cetakan kesebelas. Bandung: CV
Pustaka Seha.
Yani, M. (2012). Manajemen Sumber Daya
Manusia. Esisi Asli. Jakarta:
Penerbit Mitra Wacana Media.
Zainal, V. R., M. Ramly., T. Mutis., & W.
Arafah.
(2015).
Manajemen
Sumber Daya Manusia untuk
Perusahaan: dari teori ke praktik.
Cetakan ketujuh. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

_________(2015).
Statistika
untuk
Penelitian. Cetakan kedua puluh
enam. Bandung: Penerbit Alfabeta.

(2015).
Pengaruh
Strategi
Rekrutmen,
Seleksi
dan
Penempatan Pegawai terhadap
Prestasi
Kerja
Pegawai
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Semarang.
ISSN:
2502-7689.
Volume 1. No. 1, Februari 2015.
Semarang.

_________(2017).
Statistika
untuk
Penelitian. Cetakan kedua puluh
delapan.
Bandung:
Penerbit
Alfabeta.

http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/dat
a-dan-statistik/laporan-keuanganperbankan/Default.aspx diakses tanggal 20
Desember 2017

_________ (2015). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Cetakan
kedua
puluh
dua.
Bandung: Penerbit Alfabeta.

Zulianti.

Sujarweni, V. W. (2015). Metodologi
Penelitian-Bisnis & Ekonomi.

VOL. 10, NO 1 TAHUN 2018 -ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI

34

Peran AFTA Dan WTO/GATT Dalam Perdagangan
Internasional
Nuryani Susana
Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

Abstrak
Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan
internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan
dunia yang mengatur masalah-masalah perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka, fair dan sehat. Hal
tersebut tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip Nondiscrimination, Transparency,
Stability and predictability of trade regulations, Use of tariffs as instruments of protection dan Elimination of
unfair competition. Terkait dengan prinsip predictability of trade regulations. WTO merupakan satu-satunya
badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan
multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional
sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara- negara anggota. Cara-cara dan aturan
penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT 1947 dirasakan sudah tidak mampu lagi mendukung sistem
perdagangan internasional yang ada. Sehingga negara-negara akhirnya menyepakati aturan- aturan
penyelesaian sengketa yang baru sebagaimana terdapat dalam Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes atau biasa disingkat Dispute Settlement Understanding (DSU).
Kata kunci: Word Trade Organization, Prinsip-prinsip Perdagangan Internasional, Perlindungan Hukum
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1.

Latar Belakang
Perdagangan dan industri merupakan salah satu
faktor yang sangat mendukung dalam perekonomian
suatu negara. Pelaksanaan kedua kegiatan ini ada
yang bersifat nasional dan ada juga yang bersifat
internasional. Bila perdagangan dan industri
dilakukan ke manca negara berarti hal ini berkaitan
dengan kegiatan ekspor dan impor dan juga hukum
yang mengatur kegiatan itu sudah menyangkut
hukum dagang internasional, dimana antara warga
negara yang satu dengan yang lainnya atau mitra
bisnisnya harus tunduk dan patuh kepada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem
perdagangan
internasional.
Perdagangan
internasional adalah merupakan kegiatan komersial
(commercial activity) lintas batas negara yang
dilakukan antar individu atau perusahaan yang
berkewarganegaraan berbeda berdasarkan prediksi
tertentu dan bertujuan untuk memperoleh
keuntungan. Hakikat perdagangan internasional
adalah suatu kegiatan atau proses sebagaimana halnya
perdagangan pada umumnya yaitu suatu proses yang
meliputi kegiatan tawar-menawar (negotiation) antara
satu pihak dengan pihak bisnis lainnya tentang hak
dan kewajiban para pihak secara meluas. Dalam
perjanjian dagang internasional banyak sekali hal-hal
yang perlu diatur guna mendapatkan penjelasan dan
pemahaman bersama berkaitan dengan hukum yang
berlaku, cara pernbayaran, mata uang yang digunakan
dan lain-lain.
Sekarang ini perdagangan internasional itu
sifatnya lebih mendunia atau yang lebih dikenal
dengan sebutan globalisasi, dimana globalisasi itu
menimbulkan peluang makin terbukanya pasar global
baik dalam sektor barang maupun jasa. Disisi lain
juga ada kemungkinan besar untuk melakukan
proteksionisme dan diskriminasi pasar melalui
perdagangan-perdagangan bilateral, regional dan
multilateral.
Perdagangan internasional, secara umum
berkembang ke arah perdagangan yang lebih bebas
dan terbuka agar negara, secara bilateral, regional dan
multilateral cenderung mengadakan kerjasama dalam
bentuk penurunan atau penghapusan sama sekali
hambatan-hambatan perdagangan, tarif, maupun non
tarif, untak menciptakan suatu mekanisme
perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan
progresif. Negara-negara semakin memahami arti
pasar bebas (free trade), termasuk manfaat-manfaat
yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan
demikian. Keberadaan WTO dan kerjasama
perdagangan lainnya seperti AFTA dan APEC,
mengakibatkan perdagangan dunia terdorong ke arah
perdagangan yang lebih bebas dan terbuka.
Perdagangan, melalui bentuk-bentuk kerjasama itu,

juga diusahakan terbebas dari praktik bisnis curang
(unfair businees practices) seperti sistem proteksi,
tarif dan non tarif sehingga dapat berkembang dalam
iklim yang lebih kondusif. Keadaan ini
menghadapkan semua negara dan perusahaan
domestik, yaitu bersaing memanfaatkan peluang
pasar atau menjadi korban dan dimanfaatkan sebagai
peluang. Indonesia sendiri telah lama mengubah
strategi perdagangan luar negerinya, dari siafat
tertutup ke sifat terbuka, dari sifat proteksi ke sifat
bersaing. Dan dari kebijakan yang bergantung kepada
eksport migas ke kebijakan yang didominasi eksport
non migas.
Dengan adanya perdagangan yang mendunia
(globalisasi) ini, terhadap perekonomian Indonesia
ada dua kesimpulan yang dapat ditarik yaitu ada plus
dan minusnya. Keuntungan globalisasi menurut
Anwar Nasution yaitu dapat membuka peluang
persaingan sehingga merangsang peningkatan
efisiensi, investasi serta spesialisasi usaha. Sedangkan
kerugianny a antara lain adalah mudahnya masuk
penyakit sosial dan kriminalitas dari negara luar.1)
Dalam hubungannya dengan aspek hukum,
keterlibatan warga kita dalam kegiatan ekonomi dan
perdagangan dengan negara-negara luar, kebanyakan
sudah tersusun dengan kemasan hukum yang telah
disiapkan oleh negara atau warga negara mitra di luar
negeri untuk memanfaatkan kekurang mampuan kita
didalam posisi bargaining power (posisi tawarmenawar). Terlepas dari itu pada prinsipnya yang
harus kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk
mendapatkan peluang dan kekuatan serta
menghindari kelemahan dan ancaman. Oleh karena
itu pada tahun 1982, pemerintah telah mencanangkan
deregulasi ekonomi untuk membebaskan pasar dari
segala ketentuan yang sifatnya menghambat.
Deregulasi ini juga bertujuan untuk memperkokoh
strategi perekonomian untuk jangka panjang yakni
mendorong ekonomi Indonesia menjadi efisien, baik
untuk
menurunkan
biaya
tinggi
maupun
meningkatkan
daya
saing
dalam
rangka
mempersiapkan landasan ekonomi yang lebih kokoh
dan mendunia untuk menghadapi persaingan bebas.
Bila dianalisis, pada akhir tahun 1995, perkembangan
perekonomian Indonesia cenderung membaik dan
meningkat, terutama dalam sektor memobilisasi dana
dan ekspor non migas.
Namun, ketika bangsa Indonesia secura
keseluruhan dilanda krisis ekonomi yang dilanjutkan
dengan krisis moneter yang berkepanjangan, pada
tahun 1998 apa yang telah dicapai dengan susah
payah dengan rnudahnya hancur berantakan bak
keping pesawat yang jatuh dari ketinggian.2) Untuk
membangkitkan kembali sektor perdagangan dan
industri banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan
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seperti halnya berkaitan dengan peningkatan sumber
daya manusia yang didukung oleh perangkat hukum
yang mengatur segala bentuk kegiatan perdagangan
dan industri dan juga sebagai pengarah dan
pengendali.3)
Pada tahun 2003 Indonesia telah memasuki
perdagangan bebas AFTA (Asean Free Trade Area),
dan selanjutnya pada tahun 2010 memasuki
perdagangan bebas internasional WTO (Word Trade
Organization). Kebijakan untuk ikut serta dalam
kompetisi perdagangan bebas internasional ini
dilakukan Indonesia adalah sebagai konsekuensi dari
keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan
Perjanjian Marrakesh di Maroko dalam rongka
pembentukan WTO. Perjanjian Marrakesh tersebut
berisikan tentang GATT (General Agreement on
Tariff and Trade) dan Indonesia pun telah meratifikasi
melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang
Perdagangan Bebas. Dengan demikian maka
pemerintah Indonesia mau tidak mau harus
melakukan perbaikan dan menyesuaikan semua
peraturan perundang-undangan yang menyangkut
tentang perdagangan dan perindustrian pada
umumnya tanpa terkecuali. Disamping itu perlu juga
dilakukan harmonisasi hukum antar negara-negara
terkait guna menciptakan peran hukum khususnya
hukum perdagangan yang bersifat internasional untuk
membentuk stabilitas dan keadilan.
Sehubungan dengan perdagangan bebas yang
telah diberlakukan sekarang (AFTA), tentu
menimbulkan persaingan/kompetisi yang ketat antara
negara-negara peserta sekawasan, oleh karena itu
untuk menghadapinya maka Indonesia harus mampu
menciptakan produksi-produksi unggulannya dengan
memperhatikan kualitas dimana kualitas tersebut
haruslah memenuhi standar internasional. Untuk
mengatur sistem perekonomian yang baru saja kita
hadapi ini haruslah menggunakan teknologi guna
memenangkan persaingan dan juga perlu dibangun
knowledge net working antar jaringan korporasi yang
terintegrasi secara global dengan tingkat keunggulan
kompetisinya
masing-masing.
Kegagalan
mengantisipasi dan menangkap peluang akan
mengakibatkan perusahaan ataupun negara menjadi
kalah.
Situasi sekarang, saat ini telah kita lihat
berlangsung dalam sektor rill seperti dalam dunia
perbankan, pasar modal dan perhotelan. Kegiatankegiatannya sangat terikat pada sistem global dengan
bantuan dan sarana teknologi informasi yang serba
canggih, sehingga kesenjangan dan jarak antar
perusahaan semakin mengecil. Kondisi ini telah
memungkinkan dunia bisnis berjalan begitu cepat dan
merambah kemana-mana. Sebagai contoh didalam
dunia perbankan dapat kita lihat dalam hal money

transfer dan letter of credit. Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi telah menyatukan dunia,
yang tadinya terkotak-kotak oleh batas negara,
semakin lama menjadi bersatu. Perusahaan dari satu
negara dengan bebas dapat masuk ke negara lain.
Keterkaitan antar negara dalam kegiatan perdagangan
tidak lagi terbatas pada aspek jual beli tetapi juga pada
aspek produksi. Kini semakin banyak pengusaha dari
berbagai
negara
yang
mengembangkan
perusahaannya ke beberapa negara dengan
memproduksi sebagian komponen produksinya di
negara lain. Dasar pertimbangannya adalah
keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masingmasing negara untuk memproduksi komponen yang
bersangkutan, baik yang menyangkut bahan baku,
sumber daya manusia maupun hal lainnya.
Hukum berfungsi sebagai sarana untuk
melakukan pengaturan dalam kegiatan perdagangan
internasional. Pengaturan seperti ini dalam istilah
sosiologi hukum disebut juga dengan rekayasa
masyarakat (social engineering) yaitu untuk
menghasilkan bentuk perdagangan yang dikehendaki.
Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat ini
harus
melibatkan
peraturan-peraturan
yang
dikeluarkan oleh si pembuat undang-undang. Hukum
dan kegiatan perdagangan merupakan dua sub sistem
dalam sistem kehidupan sosial yang lebih luas. Sub
sistem perdagangan melakukan adaptasi terhadap
lingkungan fisik masyarakat, bertugas untuk
mendayagunakan sumber-sumber daya untuk
kelangsungan dan perbaikan hidup masyarakat, baik
sumber daya alam, sumber daya manusia maupun
sumber daya buatan.
Interaksi antara sumber daya alam dan sumber
daya individu menimbulkan faktor kebutuhan. Faktor
kebutuhan ini berhadapan dengan masalah
kelangkaan dan keterbatasan. Dialektika antara
kebutuhan dengan kelangkaan dan keterbatasan
melahirkan sikap, prinsip dan tindakan perdagangan.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tiap-tiap orang
akan melakukan tindakan dagang, yakni suatu
perbuatan yang dilandasi oleh asas rasionalitas. Akan
tetapi pengambilan keputusan secara rasional tidak
dapat sepenuhnya dilakukan secara bebas. Kendala
yang dihadapi adalah lingkungan masyarakatnya.
Apabila setiap orang melakukan tindakan bisnis
berdasarkan semata-mata asas rasionalisme, tanpa
menghiraukan kebutuhan orang lain, maka sangat
rentan menimbulkan konflik atau pertikaian yang
akan menggiring kekacauan. Untuk mencegah
kekacauan itulah, perlu diciptakan suatu mekanisme
atau pola interaksi antar warga masyarakat agar
pemanfaatan sumber daya ekonomi secara maksimal
tidak menimbulkan kekacauan. Dari sini muncul
kebutuhan akan hukum/undang-undang yang
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mengatur kehidupan berdagang. Dalarn hal ini,
hukum
bukan
hanya
berfungsi
untuk
mendisiplinerkan, tetapi terwujud dalarn kegiatankegiatan perdagangan itu sendiri. Ini berarti bahwa
kehadiran sistem hukum merupakan syarat mutlak
untuk dapat berlangsungnya kegiatan perdagangan.
Hukum Dagang Internasional adalah hukum
yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan
perdagangan lintas batas negara, yaitu perangkat
kaidah, asas dan ketentuan hukum, termasuk juga
institusi dan mekanismenya yang dipergunakan untuk
mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu
perdagangan. Hukum Perdagangan Internasional
dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu :
Bersifat publik, adalah perangkat ketentuan
termasuk institusi dan mekanismenya, yang dibuat
oleh negara-negara yang terlibat didalamnya baik
dalam bentuk bilateral, regional dan multilateral. lni
dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bisnis
tertentu, umumnya bersifat memajukan, menciptakan
kondisi bisnis yang adil, terbuka dan kondusi, dan
melindungi para pelaku bisnis.
Bersifat private, adalah ketentuan-ketentuan,
tentang hak dan kewajiban yang dibentuk oleh para
pihak atau pihak terkait, untuk mengatur perdagangan
beserta akibat-akibatnya yang disepakati dan
dituangkan dalam bentuk kontrak tertentu, seperti
joint venture dan buy and sell agreement dan
termasuk pula tentang hukum yang dipilih para pihak.
Usaha-usaha
perlindungan
kepentingan
perdagangan walaupun secara publik diusahakan
secara pesat dan serius, perilaku perdagangan yang
bersifat alamiah akan sulit untuk dihapuskan sama
sekali.
Perlindungan-perlindungan
publik,
sebagaimana diusahakan melalui WTO, hanyalah
menyangkut
usaha
perlindungan
pengusaha
domestik, terutama yang melakukan bisnis lintas
batas negara, dari perilaku menyimpang negaranegara, seperti proteksi terselubung (unfair trade
practices) maupun perlakuan tidak adil yang bersifat
terang-terangan. Selebihnya, upaya-upaya untuk
melindungi kepentingan bisnis dari resiko-resiko seni
berbisnis yang bersifat alamiah, seperti usaha untuk
menciptakan hubungan bisnis yang adil, transaksi
yang jujur, peraihan keuntungan bersifat wajar,
perlindungan keuntungan dan prediksi-prediksi bisnis
dari perilaku menyimpang suatu mitra bisnis, tetap
menjadi urusan para pelaku bisnis. Karena itu, untuk
mengantisipasi perkembangan itu, disamping
pemanfaatan sarana perlindungan yang bersifat
publik, para pelaku bisnis sebaiknya juga melakukan
perlindungan melalui cara-cara yang bersifat selfprotection, seperti perlindungan kepentingan bisnis
melalui hukum kontrak.

Hukum, walaupun secara teori diperkenalkan
sebagai satu-satunya instrumen yang sejak berabadabad telah digunakan sebagai instrumen penguat
hubungan-hubungan bisnis, sekaligus sebagai sarana
penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat
hubungan demikian itu, karena sifat alamiahnya,
intrumen ini juga dapat membahayakan kedudukan
pemakainya.
Hukum, di satu sisi, memang menjanjikan
banyak keuntungan, seperti kepastian, perlindungan
dan keamanan bagi suatu hubungan bisnis, tetapi pada
sisi lainnya mengandung suatu sifat yang dapat
membahayakan kegiatan bisnis. Hukum memiliki dua
sifat yang bersifat ambiguitas, dimana sifat tersebut,
dalam waktu bersamaan atau berbeda, dapat memberi
manfaat optimal atau kerugian yang tak terhingga.
Pengetahuan tentang sifat dan dampak dari sifat
demikian itu dapat membantu para pelaku bisnis
menghindari resiko yang tidak perlu, serta membantu
mereka menimba manfaat optimal dari pemanfaatan
hukum sebagai suatu instrumen bisnis.
Hukum memiliki dua sifat yang saling
bertentangan, yaitu kepastian dan kelenturan,
kekakuan dan ketidakpastian. Kedua sifat itu dapat
melahirkan akibat yang berbeda. Kepastian hukum,
pada suatu sisi merupakan suatu yang sangat
diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan
suatu perjanjian, atau kepastian implementasi
prediksi-prediksi bisnis, tetapi pada sisi lainnya dapat
menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Kepastian
hukum hanya memungkinkan seseorang melakukan
tindakan-tindakan terbatas pada apa yang telah
ditentukan.
Keadaan
demikian
menyulitkan
pengambil keputusan yang sifatnya kondisional.
Keputusan kondisional sering kali harus diambil
untuk mempertahankan prediksi keuntungan, atau
sekadar
untuk
mempertahankan
konsistensi
pelaksanaan prediksi bisnis, sebagai akibat adanya
perubahan-perubahan keadaan yang sifatnya
memaksa, seperti perubahan kebijakan pemerintah
dan merosotnya kemampuan menyediakan bahan
baku karena pengaruh alam. Suatu kerugian sering
kali tirnbul dari akibat terbatasnya kesempatan untuk
mengambil keputusan demikian itu, dan keterbatasan
demikian dapat diakibatkan oleh kepastian yang telah
diperjanjikan.
Kelenturan, pada satu sisi, dapat menjamin
kreatiitas dan improvisasi bisnis, memudahkan
pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan luar
biasa yang diperlukan untuk menyelamatkan
prediksi-prediksi bisnis, tetapi pada sisi lainnya dapat
menciptakan
ketidakpastian.
Ketidakpastian
merupakan sumber perbedaan penafsiran suatu
kontrak. Perbedaan penafsiran merupakan sumber
sengketa. Sengketa bisnis merupakan sumber ketidak
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efisienan yang dapat mempengaruhi bahkan
merugikan bisnis secara keseluruhan.
Para praktisi hukum, yang ahli, sering kali
dapat dengan cermat membedakan materi-materi atau
rumusan-rumusan hukum yang dapat menciptakan
keadaan demikian itu. Oleh karena itu mereka,
misalnya dalam menyusun kontrak, bertindak sangat
hati-hati dan berusaha menyusun rumusan-rumusan
yang pada suatu sisi dapat menjamin kepastian hukum
dan pada sisi lainnya tetap menjamin kebebasan
kreativitas bisnis itu. Pengetahuan demikian sangat
diperlukan karena sistem hukum yang berlaku masih
memungkinkan para pelaku bisnis melakukan
perlindungan hukum sendiri (self protection) melalui
sistem hukum kontrak.
2.

Permasalahan
Bagaimana Peran AFTA dan WTO/GATT
dalam Perdagangan Internasional ?
3.
Pembahasan
3.1 Konsep Free Trade Area dalam AFTA dan
WTO
Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang
tahap II (dua), banyak tantangan yang harus dihadapi
oleh Indonesia antara lain seperti keikutsertaan
Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia
berdasarkan UU No. 7/1994 tentang pengesahan
Agreement on Eshtablishing WTO (Word Trade
Oerganization). Dirasakan sebagai tantangan karena
sebagai kenyataan dipandang belum memadai untuk
memungkinkan Indonesia berperan secara wajar dan
memperoleh manfaat dari arus globalisasi.
Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam
persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja
memungkinkan
terbukanya
peluang
pasar
internasional yang lebih luas melainkan juga
menyediakan kerangka perlindungan multilateral
yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam
perdagangan internasional khususnya dalam
menghadapi mitra dagang. Konsekuensi yang perlu
ditindaklanjuti antara lain adalah kebutuhan untuk
rnenyempurnakan atau mempersiapkan peraturan
perdagangan yang diperlukan. Tidak kalah
pentingnya adalah penyiapan, penumbuhan, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia,
khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi
dan aparatur penyelenggara terhadap keseluruhan
persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan
yang meliputinya.
Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta
perkembangan lain yang terjadi selama ini
menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua
bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan
intgrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global.

Proses itu terjadi secara bersamaan dengan
bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan.
Untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi, maka
produk Indonesia harus dapat menembus bukan saja
pasar dalam negeri melainkan juga pasar ilmiah. Oleh
karena itu, kebijakan perdagangan bebas yang
melancarkan arus barang, jasa, dan produksi mau
tidak mau harus mengandalkan produk yang bermutu
dan harganya bersaing.4) Bagi Indonesia rnasalahmasalah yang dihadapi cukup berat, dan harus
dihadapi secara simultan. Masalah-masalah tersebut
menyangkut persaingan :5)
1.
Produk dalam negeri terhadap produk import
sesama negara anggota;
2.
Produk dalam negeri terhadap produk import
non anggota;
3. Produk yang tercakup dalam skema preferensi tarif
dengan produk dari pasar global.
Tindakan persaingan antar pelaku ekonomi
mendorong dilakukannya persaingan curang, baik
dalam bentuk harga maupun bukan harga (price or
non price competition). Dalam bentuk harga misalnya
terjadi diskriminasi. Dumping merupakan salah satu
bentuk hambatan perdagangan dan tarif, berupa
diskriminasi harga.
Perkembangan tersebut jelas membutuhkan kesiapan
untuk menghadapi persaingan yang cenderung akan
semakin ketat. Dengan demikian, diperlukan berbagai
upaya untuk meningkatkan efisiensi termasuk
perbaikan sistem dan pranata hukum yang mampu
mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang
semakin global sifatnya.
Sebagaimana diketahui beberapa negara telah
melakukan proteksi guna melindungi industri dan
pasar domestiknya. Terhadap dumping yang
diberlakukan perangkat hukum anti dumping guna
melindungi industri yang bersangkutan dari destruksi
pasar karena penjualan barang import di bawah harga
yang semestinya. Misalnya masyarakat Eropa melalui
perangkat hukum anti dumping telah menetapkan
komisi khusus yang menangani masalah dumping.
Pembuktian dumping oleh komisi khusus tersebut
meliputi dumping itu sendiri, kerugian (injury), dan
kepentingan masyarakat (community interest).
Dampak dumping akan menimbulkan efek pada
perekonomian nasional sebagaimana digambarkan
oleh John H. Jackson, Davey J. William, dan JR. Alan
0.
Sykes, bahwa dampak dumping pada
perekonomian nasional adalah dapat mengena pada
negara pengekspor, pengimpor, dan negara ketiga
yang mempunyai barang sejenis.6)
Para penganjur aliran hukum alam, dalam hukum
internasional mengatakan bahwa kemerdekaan
berniaga merupakan salah satu hak alamiah. Namun
mereka menafsirkannya secara lebih sempit dalam
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arti bahwa hak ini tunduk pada sejumlah
pengecualian. Dalam praktek ini berarti bahwa
kebebasan berniaga dibatasi oleh batas-batas
yurisdiksi mutlak suatu negara. Oleh karena itu hanya
ada satu cara untuk mewujudkan hak alamiah ini
yakni dengan mengadakan perjanjian internasional.7)
Karena itulah sebelum diberlakukannya suatu
kawasan perdagangan bebas terlebih dahulu diadakan
perundingan-perundingan antar negara yang dibatasi
oleh yurisdiksi itu untuk menyepakati hal-hal yang
akan diatur dalam kawasan tersebut, yang kemudian
dilanjutkan dengan kesepakatan untuk meningkatkan
diri (konsep to be bound). Pada perjanjian yang
merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negaranegara setelah menyelesaikan suatu perundingan
untuk membentuk suatu perjanjian internasional.
Perundingan-perundingan yang dilakukan tentunya
tidak lepas dari prinsip hukum yang ada dan hidup
pada masa itu khususnya dalam bidang perdagangan
internasional. Ada sejumlah prinsip yang dapat
dipakai dalam perjanjian-perjanjian internasional
untuk mencapai hakikat kebebasan berniaga tersebut.
Tujuh diantaranya memiliki arti yang sangat penting,
yakni; 8)
1.
Prinsip Minimum Standard : Prinsip ini banyak
dipakai dalam berbagai perjanjian dengan maksud
untuk memberikan jaminan keamanan bagi para
pedagang asing, baik bagi jiwanya sendiri rnaupun
harta kekayaannya. Prinsip ini memberikan
sumbangan yang besar terhadap pengaturan
perbuatan melanggar hukum yang bersifat
internasional (international tort). Misalnya, negara
dapat dituntut karena tidak memberikan perlindungan
terhadap keselamatan diri pribadi dan harta orang
asing, tidak memberikan akses ke pengadilan atau
mengenakan pajak yang berlebihan.
2.
Standard of Identical Treatment : Para raja
zaman dahulu saling memberikan jaminan bahwa
mereka akan memberikan perlakuan serupa kepada
semua pedagangnya. Perlakuan demikian dapat
diterapkan secara sempit atau luas dalam hubungan
ekonomi diantara negara mereka. Misalnya, dalam
suatu perjanjian perdagangan, dua pemimpin kerajaan
sama-sama memberikan jaminan bahwa para
pedagang mereka yang berniaga di wilayah kerajaan
lain akan dibebaskan dari kewajiban militer atau
mungkin pula masing-masing negara menjamin
kebebasan berniaga di berbagai bidang kegiatan
ekonomi.
3.
Standard of National Treatment : Standar ini
memberikan persamaan perlakuan di dalam satu
negara, sehingga perlakuan terhadap orang asing
adalah sama seperti perlakuan terhadap warga negara
sendiri. Misalnya, pajak penjualan yang sama akan
dikenakan bagi produk serupa yang dijual orang asing

dan yang diperdagangkan warga negara sendiri.
4.
Most Favoured Nation : Menurut prinsip ini
negara-negara dalam sebuah perjanjian perdagangan
internasional memberikan perlakuan yang sama
kepada negara pihak ketiga di luar negara-negara
peserta. Misalnya, jika dalam rangka perjanjian
pedagang multilateral, negara A mengenakan tarif 5
% atas produk import dari negara B, maka tingkat tarif
tersebut harus juga diberikan kepada produk-produk
serupa yang berasal dari negara ketiga.
5.
Standard of The Open Door : Hampir sama
dengan prinsip Most Favoured Nation, namun sebagai
negara pembandingan, bukan hanya negara ketiga
akan tetapi setiap negara peserta yang mendapat
keuntungan dari padanya. Prinsip ini merupakan
produk jaman koionialisme untuk menghindari
keadaan dimana negara besar yang saling bersaing
menetapkan untuk menerapkan aturan-aturan yang
mengecualikan di pihak lain di wilayah-wilayah
jajahannya yang juga merupakan peserta perjanjian.
6.
Standard of Prevential Treatment : Prinsip ini
merupakan kebalikan dari prinsip yang bermaksud
memberikan hak yang sama bagi semua pihak. Dalam
sistem hubungan internasional yang luas kedua sistem
ini tidak dapat diberlakukan secara simultan, tetapi
dapat diharmonisasikan, misalnya dalam peraturan
pengecualian atas prinsip MFN (Most Favoured
Nations) terhadap negara tetangga atau sesama negara
anggota Custom Union. Misalnya, diantara negaranegara dalam kawasan tertentu diberlakukan tarif
yang lebih rendah atas produk masing-masing negara
yang di impor dari negara lain dalam kawasan
tersebut, jika dibandingkan dengan tarif atas produk
impor dari negara di luar kawasan.
7.
Standard of Equitable Treatment : Prinsip ini
diterapkan pada bidang-bidang yang terpengaruh oleh
kebijakan suatu negara. la memberikan jalan keluar
dalam keadaan dimana terdapat ketidak seimbangan
mata uang atau perubahan struktur ekonomi suatu
negara yang telah memaksa negara mengambil
kebijakan pembatasan impor. Dalam keadaan seperti
ini prinsip ini merupakan satu-satunya cara untuk
memberlakukan MFN. Misalnya, jika negara
mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, atau
pasar
dalam
negerinya
terganggu
akibat
membanjirnya suatu produk tertentu dari negara lain.
Maka negara tersebut dapat membatasi import barang
yang dianggap dapat menimbulkan kerugian tersebut.
Pembatasan tersebut tentu berlaku bagi import dari
setiap negara peserta perjanjian.
Dari ketujuh prinsip yang sudah diuraikan
diatas, prinsip yang terutama dan sudah hidup berlaku
secara universal dalam hukum perdagangan
internasional adalah prinsip hukum MFN yang sudah
ada dan dikenal sejak sebelum abad ke 18, sekalipun
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baru pada abad ke 20 istilah MFN ini secara formal
dinyatakan dalam perjanjian internasional. Prinsip
hukum MFN sendiri pada awal pemberlakuannya
terdiri dari perlakuan MFN bersayarat dan tidak
bersyarat dimana MFN dengan syarat tersebut lambat
laun menghilang dengan sendirinya seiring dengan
tuntutan laju perdagangan bebas dunia. Karena
dengan adanya perlakuan MFN dengan syarat ini
dianggap
menggangu
perdagangan
bebas
internasioanal. Konsep perlakuan MFN bersyarat ini
terlihat dalam perjanjian yang dibuat Amerika Serikat
dengan Prancis tahun 1778 yang berbunyi antara lain;
"The most christian king and the United States engage
mutually not to grant any particular favor to other
nations in respect of commerce and navigation, which
shall not immediately become common to the other
party, who shall enjoy the same favor, freely, if the
cornpesation was freely made, or on allowing the
same compesation, if the concession was
conditional".
Ketentuan serupa juga ditemukan didalam perjanjian
antara Amerika Serikat dengan Prusia (1788) dan
dengan Swedia (1793) sehingga meneguhkan
interplasi Amerika alas MFN bahwa perlakuan
istimewa harus didapatkan secara istimewa pula.
Kiranya hal ini pula yang sangat mewarnai
perdagangan internasional pada mulanya, sehingga
pola yang diterapkan lebih kearah eklusivitas para
pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Yaitu
sebuah perjanjian internasional hanya berlaku bagi
mereka yang terikat didalamnya. Dalam perjanjian
yang diadakan Amerika Serikat dengan Prancis,
maupun dengan Prusia serta Swedia, sehuah
perlakuan khusus yang diberikan kepada para pihak
peserta perjanjian internasional tersebut tidak bisa
diberlakukan kepada negara lain, kecuali negara
tersebut memberikan kompensasi yang sama kepada
pihak dalam perjanjian internasional itu. Prinsip yang
terkandung didalam perjanjian ini sebenarnya sesuai
dengan suatu prinsip dalam hukum Romawi yang
berbunyi; Pacta tertiis nec nocent nec prosunt yang
artinya suatu perjanjian tidak memberi hak maupun
kewajiban kepada pihak ketiga. Dan prinsip ini juga
ditegaskan di dalam Pasal 34 Konvensi Wina yang
mengatur perjanjian internasional. Dalam konvensi
ini pengaturan terhadap negara bukan peserta atau
sering disebut dengan pihak ketiga secara umum juga
diatur dalam Pasal 34, 35, 36, 37 dan 38 Konvensi
Wina. Ketentuan tradisional ini adalah sejajar dengan
pengakuan akan kedaulatan negara-negara. Dalam
perkembangannya disadari bahwa prinsip ini tidak
dapat lagi berlaku secara mutlak seiring dengan
berkembangnya prinsip MFN secara meluas. Lebih
lagi setelah Amerika Serikat secara formal mulai
mengubah kebijakan terhadap hubungan perdagangan

internasionalnya dari yang bercorak diskriminatif
dengan MFN bersyaratnya menjadi non diskriminatif
dengan MFN tanpa syarat atau uncoditional. MFN
yang termuat dalam tarif act tahun 1922 dan juga
ditegaskan dalam Trade Agreement Act 1934 yang
menjadi persyaratan bagi perundang-undangan
domestik Amerika Serikat. Dalam section 126 (a) dan
US Trade Act 1974 prinsip MFN bersyarat yang
kemudian menjadi prinsip MFN yang dikenal pada
umumnya ditegaskan sebagai berikut :
"Any duty or other important restriction or duty free
treatment proclaimed in carrying out any trade
agreement under this title shall apply to products of
all foreign countries, whether imported directly or
indirectly".
Pernyataan ini memperlihatkan adanya
perubahan kebijakan yang lebih terarah kepada
nondiskriminasi melalui MFN dan tanpa syarat itu,
yang dalam perjalanannya menjadi prinsip MFN yang
berlaku umum dan dikenal hingga saat ini dalam
perjanjian internasional pembentukan perdagangan
bebas. Hal ini diikuti dengan kenyataan bahwa suatu
perjanjian yang ditetapkan oleh peserta-peserta yang
relatif besar jumlahnya atau perjanjian tentang suatu
objek yang sangat penting dapat membawa pengaruh
yang amat besar pada negara yang bukan peserta.
Sekalipun berlaku perkembangan besar terhadap
prinsip pacta tertiis nec nocen nec prosunt, para
peserta Konvensi Wina tampaknya tetap cenderung
menertibkan timbul dan berlakunya hak dan
kewajiban dari suatu perjanjian bagi negara-negara
bukan peserta. Namun tidak dipungkiri sering terjadi
bahwa suatu perjanjian yang ditetapkan oleh beberapa
negara secara terbatas kemudian pada akhirnya
diterirna secara umum oleh negara-negara lainnya,
dan lalu menjadi mengikat berdasarkan kebiasaan
internasional.
Dalam dokumen perjanjian internasional
mengenai perdagangan dan tarif (General Agreement
on Trade and Tariff) prinsip MFN secara formal
dicantumkan dalam Pasal 1 GATT : "With respect to
custom duties and charges of any kind imposed or ini
connection with importation or exportation or
omposed on the international transfer of payments for
import or export, and with respect to the method of
levying such duties and charges, and with respect to
all rules and formalities inconnection with
importation or exportation and with respect to all
matters referred to in paragrafh 2 and 4 of article Ill,
any advantage, favour, privilage or immunity granted
by any contracting party to any product originating in
or destined for any other country shall be accorded
immediately and unconditionally to the like product
originating in or destined for the territories of all other
contracting parties".
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Melalui ketentuan Pasal 1 GATT ini perdagangan
internasional harus dilakukan tanpa diskrimiriasi,
sehingga tidak ada negara yang akan diberikan
keuntungan khusus dibandingkan dengan negara lain.
Melihat ketentuan ini maka sepertinya tidak ada ruang
bagi pembentukan kelompok perdagangan yang
bersifat regional yang mempunyai ciri diskriminatif.
Perlakuan khusus maupun adanya perbedaan terhadap
negara-negara diluar kelompok perdagangan regional
yang menjadi ciri dari sifat diskriminatif dari sebuah
kawasan perdagangan bebas dapat dimengerti karena
keanggotaan negara dalam sebuah perjanjian regional
memang di disain dan didefinisikan untuk
diperlakukan khusus dan perlakuan khusus ini tidak
berlaku bagi negara di luar keanggotaan tersebut.
Bagaimanapun perdagangan bebas regional itu
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi infra
regionalnya.9) Adanya pembedaan tersebut jelas
bertentangan dengan prinsip MFN yang telah berlaku
secara umum dalam sistem hukum perdagangan
internasional, sehingga pembentukan kawasan
perdagangan bebas dalam tingkat regional yang
bercorak diskriminatif itu akan sulit diterima
keberadaannya. Namun kenyataannya kelompokkelompok perdagangan dengan corak semacam itu
cukup banyak kita temui. Seperti keberadaan Uni
Eropa sebagai kelompok perdagangan regional Eropa
yang menerapkan satu kebijakan dalam perdagangan
ekstra Eropa. Pengaturan kelompok regional
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal XXIV GATT
adalah dimana sekelompok negara bersepakat
mengurangi hambatan terhadap arus import dari
negara lain dalam kelompok integrasi regionalnya,
sebagai pengecualian dari prinsip umum MFN,
dengan pemenuhan syarat tertentu yang ketat, yaitu
agar kemudahan perdagangan regional dalam Pasal
XXIV itu dapat berbentuk Custom Union atau sebuah
Free Trade Area (FTA). Kedua-duanya mengatur agar
bea masuk serta hambatan-hambatan lainnya untuk
segala bentuk perdagangan antar negara dalani
kelompok tersebut dihapus. Sebuah Free Trade Area
setiap negara anggota mempertahankan kebijakan
perdagangan luar negerinya masing-masing,
termasuk dalam hal tarif, terhadap negara non
anggota. Sebuah Customs Union menetapkan suatu
sistem tarif yang seragam terhadap negara non
anggota.
Dengan adanya pengecualian ini maka sifat
diskriminatif tersebut diakui hukum dengan
ketentuan-ketentuan yang diurai didalam Pasal XXIV
GATT. Dan ketentuan inilah yang mengijinkan suatu
kawasan perdagangan bebas mempunyai sifat
diskriminatit. Memang tidak dapat dipungkiri
pengadaan dari kawasan perdagangan bebas ini
adalah tidak lain untuk pengikatan valume

perdagangan intra kawasan tersebut dengan
meminimalisasi bahkan mengurangi sampai habis
hambatan yang ada, demi keuntungan negara
anggotanya. Apabila keuntungan ekslusif itu tidak
didapat memang jadi kenyataan besar kegunaan
pengadaan kawasan tersebut.
3.2
Sifat
Non
Diskriminatif
Kawasan
Perdagangan Bebas
Selain sifat diskriminatif kawasan perdagangan
bebas terhadap anggota di luar kawasannya, sifat lain
yang menonjol dari kawasan perdagangan bebas
adalah sifat non diskriminatif dalam hubungan antara
negara aggota dalam kawasan tersebut. Dan ini
dikenal dengan dua prinsip yang dipakai dalam era
perdagangan bebas saat ini, yaitu prinsip MFN (Most
Favoured Nations); yaitu prinsip yang menekankan
perlakuan sama bagi seluruh negara anggota WTO
(Word Trade Organisation), dan prinsip NT (National
Treatment); yaitu prinsip perlakuan nasional yang
tidak boleh berbeda dengan Negara anggota lainnya.
Kedua prinsip inilah yang menjadi pijakan sebuah
kawasan perdagangan bebas memiliki sifat non
diskriminatif, yang tercantum di dalam kesepakatan
pembentukan kawasan perdagangan bebas yang
bersangkutan. Keberadaan kawasan perdagangan
bebas yang dibentuk rnenggantungkan sifat non
diskriminatifnya kepada kedua prinsip ini. Prinsip
MFN (Most Favoured Nations) muncul pertama
sekali secara formal dalam sebuah hubungan
perdagangan yang bersifat regional pada tahun 1860,
dalam sebuah persetujuan bilateral antara Inggris
dengan Prancis, dan kemudian secara formal kembali
muncul dalam perjanjian pembentukan European
Economic Community di tahun 1958. Dan juga dalam
European Free Trade Association. Demikian juga
halnya dengan prinsip hukum NT (National
Treatment) dapat dilihat didalam Bab V perjanjian
pembentukan The Latin American Free Trade
Association. Prinsip ini sendiri kembali ditegaskan
pemakaiannya dalam GATT , yaitu dalam artikel I,
juga dalam GATS (General Agreement on Trade and
Services) pada artikel II dan juga pada artikel ke IV
dari TRIPS (Agrrement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights). Sedangkan prinsip NT
(National Treatment) sendiri secara tegas dinyatakan
dalam artikel ke tiga dari GATS, artikel XVII dari
GATS dan artikel III dari TRIPS, sekalipun ketiganya
diatur di dalam lingkup pengaturan yang berbeda,
tetap memiliki prinsip yang sama. Dan ketiga aturan
itu, seperti juga didalam prinsip MFN, dijadikan
prinsip utama oleh WTO semenjak ditandatanganinya
Persetujuan Marrakesh pada tanggal 15 April 1994,
dimana dalam persetujuan tersebut menyatakan
pembentukan organisasi perdagangan dunia atau
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WTO, dan sepakat untuk menjalankan seluruh
kesepakatan dalam Putaran Uruguay yang telah
menghasilkan GATT, GATS, TRIPS serta pengaturan
Dispute Settlement. Dengan adanya pengaturan
prinsip MFN (Most Favoured Nations) dan NT
(National Treatment) dalam sebuah perjanjian
internasional maka kedua prinsip dalam perdagangan
bebas itu telah diakui menjadi hukum internasional
positif yang menjadi pedoman dan aturan bagi
negara-negara yang menjadi anggota dari perjanjian
internasional tersebut. Sebagai suatu sistem, hukum
internasional mempunyai beberapa sumber:10)
a. Kebiasaan
b. Perjnnjian-perjanjian internasional
c. Keputusan pengadilan / arbiterase
d. Karangan ahli hukum
e. Keputusan dari organ / lembaga
internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM,
dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional,
menjelaskan keberadaan hukum internasional positif
pada Pasal 38 Ayat (1) Piagam Mahkamah
Internasional. Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa
dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya,
Mahkamah Internasional akan mempergunakan
perjanjian internasional, kebiasaan internasional,
prinsip hukum umum dan keputusan pengadilan serta
ajaran para sarjana yang paling terkemuka. Dalam
pasal yang sama juga disebutkan prinsip hukum
umum sebagai salah satu sumber hukum.
Dimasukkannya prinsip hukum umum sebagai
sumber hukum formal dalam piagam pertama
internasional, dilakukan oleh para perumus piagam
ini untuk memberikan dasar kepada mahkamah untuk
membentuk kaidah hukum baru berdasarkan prinsip
hukum umum. Demikian dalam hal mahkamah tidak
berhasil menemukan ketentuan hukurn positif yang
dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan
kepadanya berdasarkan sumber hukum primer
lainnya yaitu kebiasaan yang telah diterima sebagai
hukum dan perjanjian internasional itu selanjutnya
dikatakan bahwa perjanjian internasional dapat
dianggap sumber terpenting apabila kita melihat
kenyataan bahwa semakin banyak persoalan yang
dewasa ini diatur dengan perjanjian dengan antar
negara-negara temasuk dalam masalah yang tadinya
diatur oleh hukum kebiasaan.11) Dengan demikian
kedua prinsip tersebut yang sebelumnya hadir hanya
sebagai prinsip yang hidup dalam kebiasaan
perdagangan internasional telah menjadi satu aturan
yang melembaga dalam hukum internasional positif
termasuk kaidah pembentukan kawasan perdagangan
bebas.
P

rinsip MFN (Most Favoured Nation), seperti yang
ditulis dalam jurnal Trading into The Future, yang
dikeluarkan oleh WTO Information and Media
Relation Divition menjelaskan bahwa:12) sebuah
negara tidak diperbalehkan untuk melakukan
pembedaan-pembedaan
terhadap
partner
perdagangan mereka. Apabila sebuah negara
rnernperlakukan secara khusus kepada negara lain
partner dagangnya, maka perlakuan khusus itu juga
harus diberikan kepada partner dagang lainnya.
Istilah most favoured (perlakuan khusus) itu
sendiri berkesan sebuah negara harus memperlakukan
secara khusus yang menjadi partner-nya dan hal ini
tentunya lebih terarah kepada diskriminasi,
maksudnya adalah setiap negara anggota wajib
memperlakukan secara sama setiap negara anggota
lainnya yaitu sama-sama diperlakukan secara khusus.
Apabila sebuah negara memberikan keuntungan lebih
bagi negara partner dagangnya, maka keuntungan
lebih itu juga harus diberikan kepada negara anggota
WTO lainnya, sehingga seluruh negara anggota tetap
mendapatkan perlakuan khusus dalam hubungan
dagangnya.
Dalam perkembangan awalnya, prinsip MFN
tidak melulu mempunyai rnaksud perlakuan khusus
yang diberikan sama atau non diskrirninasi. Karena di
awal abad ke 19, ketika beberapa perjanjian bilateral
dilakukan, sifat pengecualian antara negara yang
terikat dengan prinsip MFN menimbulkan sikap
ekslusif antara mereka yang mengadakan perjanjian
tersebut, karena memang hanya negara peserta
perjanjian bilateral itu saja yang menikmati
kekhususan itu. Dengan kata lain MFN di awal abad
ke 19 lebih ke arah diskriminasi bukan
nondiskriminasi. Namun karena sekarang hampir
semua negara ikut tergabung dalam WTO, termasuk
mereka yang mengadakan perjanjian bilateral itu,
sifat ekslusif akibat prinsip MFN dari perjanjian
bilateral tersebut tidak lagi menjadi ekslusif. Karena
negara anggota perjanjian bilateral tersebut sekarang
terikat dengan pengaturan WTO yang juga memakai
prinsip MFN, sehingga hak ekslusif yang diperoleh
dalam perjanjian bilateral itu juga harus diberikan
kepada negara anggota lain yang tergabung dalam
WTO.13)
Prinsip National Treatment dalam jurnal
Trading Into The Future yang dikeluarkan oleh WTO
Information and Media Relation Division,
menjelaskan sebagai berikut;14)
"imported and locally produced goods should
be treated equally at least after the fa eign goods have
entered the market. The same Shoutki apply to foreign
and domestic services and to foreign local trademark,
copyrights and patents giving others the same
treatment as one's own nationals, National Treatment
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only applies or a product, services or item of
intellectual property has entered the market. Therefor,
charging customs duty on import is not a violation of
national treatment even if locally produced products
are not charged an equivalent tax".
Prinsip National Treatment (NT) sekalipun
semangatnya sama dengan Most Favoured Nations
(MFN) mempunyai rnaksud yang berbeda. National
Treatment memberikan perlakuan sama antara
barang-barang produk import dan lokal, dengan
catatan produk import itu sudah memasuki pasar
dalam negeri negara yang bersangkutan, serta
perlakuan sama untuk warga negara "negara anggota"
lainnya. Maksudnya adalah suatu negara anggota
wajib memberlakukan sama suatu produk atau warga
negara "negara anggota" lainnya dengan produk
dalam negerinya namun perlu ditegaskan bahwa
National Treatment itu baru bisa diberlakukan setelah
produk itu secara hukum telah memasuki pasar dalam
negeri. Karena itu apabila produk tersebut belum
secara hukum masuk dalam sebuah pasar dalam
negeri, maka pengenaan bea atas produk asing
sekalipun nilai bea itu berbeda dengan bea atas
produk lokal tetap dibenarkan. Tidak berbeda jauh
dengari prinsip MFN, perkembangan awal prinsip ini
memang justru lebih condong ke arah ekslusifisme
antara negara anggota suatu perjanjian regional atau
lebih bersifat diskriminatif terhadap negara di luar
perjanjian tersebut.
Perlakuan khusus maupun adanya pembedaan
itu dapat dimengerti karena keanggotaan negara
dalam sebuah perjanjian regional memang didisain
dan didefinisikan untuk diperlakukan khusus ini tidak
berlaku bagi negara di luar keanggotaan tersebut.
Bagaimanapun perdagangan bebas regional itu
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi intra
regionalnya,Untuk meningkatkan perdagangan intra
regional sebuah kawasan perdagangan bebas tentunya
akan membawa distorsi yang serius terhadap negara
di luar anggota regional tersebut khususnya terhadap
eksport negara di luar keanggotaan. Namun tidak
melulu mempunyai dampak negatif, karena
peningkatan ekonomi suatu kawasan tentunya juga
akan membawa pertumbuhan permintaan terhadap
suatu produk, yang pada akhirnya akan membawa
kegairahan ekonomi secara menyeluruh.
Pengelompokan
perdagangan
regional
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal XXIV GATT
dapat berbentuk Custom Union atau suatu Free Trade
Area. Dalam kedua bentuk pengaturan perdagangan
regional ini biaya masuk serta hambatan-hambatan
lainnya untuk segala bentuk perdagangan antara
negara-negara dalam kelompok diharuskan untuk di
hilangkan. Dalam suatu Free Trade Area, setiap
negara anggota mempertahankan kebijakan

perdagangan luar negerinya rnasing-masing,
termasuk dalam hal tarif terhadap negara non
anggota. Sedangkan suatu Custom Union menetapkan
suatu sistem tarif yang seragam terhadap anggota.
Namun demikian menjadi persyaratan bagi kedua
bentuk pengaturan regional tersebut bahwa tarif dari
peraturan lain yang menyangkut perdagangan antar
negara anggota dan bukan negara anggota tidak
diperbolehkan bersifat lebih restriktif dibandingkan
dengan
keadaan
sebelum
terbentuknya
pengelompokan tersebut. Menurut MC. Milian suatu
pengelompokan
perdagangan
regional
akan
menghasilkan yang lebih terbuka jika dia dapat
mengakibatkan trade creation, artinya mengalihkan
produksi sejumlah barang dari negara anggota yang
kurang efisien ke negara anggota yang lebih efisien.
Dengan dihapuskannya bea masuk dalam
perdagangan antar negara anggota, jelas bahwa
produsen yang lebih efisien di suatu negara akan
mengungguli produsen-produsen yang kurang efisien
di negara lain dalam perdagangan dalam produk yang
serupa. Dengan demikian produksi secara otomatis
akan beralih ke negara yang lebih efisien. Sebaliknya
pengelompokan regional tersebut akan menciptakan
keadaan yang lebih menghambat jika hanya
menghasilkan trade divertion yakni mengalihkan
produksi dari suatu negara non anggota yang efisien
ke negara anggota yang kurang efisien.
Dalam sudut pandang yang lain, sebuah
kawasan perdagangan bebas yang bersifat regional
terhadap sebuah kawasan perdagangan bebas yang
lebih bersifat global dapat dikatakan sebuah pasangan
yang saling menunjang. Dikatakan saling menunjang
apabila sebuah kawasan perdagangan bebas yang
regional itu menjadi building block dalam proses
memperkuat sistem perdagangan yang lebih luas atau
multilateral, dan ini terjadi bila kerjasama
perdagangan regional pada dasarnya adalah trade
creation sehingga mampu mendorong para
anggotanya untuk semakin cepat mengarah pada
perdagangan bebas dan meningkatkan kemakmuran.
Maksudnya adalah kesepakatan dalam sebuah
perdagangan bebas regional itu semuanya terarah
pada kesepakatan yang lebih luas lagi dalam
perdagangan bebas yang lebih global, seperti yang
termaktub dalam WTO. Dan kenyataan ini dipandang
sebagai building blocks bagi persetujuan yang
bersifat multilateral. Sebaliknya apabila sebuah
kawasan perdagangan bebas regional itu menghambat
perwujudan sistem perdagangan multilateral, maka
keberadaan dari kawasan perdagangan bebas itu
menjadi
stumbling blocks. Dan ini disebabkan oleh
timbulnya blok-blok perdagangan yang bersifat
inward looking diskriminatif dan proteksionis.
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Timbulnya hal semacam itu jelas akan menimbulkan
trade divertion.
Penerapan sifat non diskriminatif yang diatur
perjanjian
internasional
tentang
kawasan
perdagangan bebas dilakukan agar negara-negara
anggota didalamnya dapat melakukan fair trade.
Dengan landasan non diskriminatif itu diharapkan
tercipta kegairahan perdagangan dimana market
dihadapkan dengan berbagai produk seragam maupun
bermacam-macam dari berbagai negara termasuk dari
dalam negerinya, dengan harga yang bersaing dan
fairness itu hanya bisa terwujud apabila disepakati
teriebih dahulu dalam sebuah perjanjian antara negara
anggotanya.
SIMPULAN
Dengan adanya GATT melalui ketentuan Pasal
1 GATT ini perdagangan internasional harus
dilakukan tanpa diskriminasi, sehingga tidak ada
negara yang akan diberikan keuntungan khusus
dibandingkan dengan negara lain. Melihat ketentuan
ini maka sepertinya tidak ada ruang bagi
pembentukan kelompok perdagangan yang bersifat
regional yang mempunyai ciri diskriminaiif.
Perlakuan khusus maupun adanya perbedaan terhadap
negara-negara di luar kelompok perdagangan regional
yang menjadi ciri dari sifat diskriminatif dari sebuah
kawasan perdagangan bebas dapat dimengerti karena
keanggotaan negara dalam sebuah perjanjian regional
memang didisain dan didefinisikan untuk
diperlakukan khusus dan perlakuan khusus ini tidak
berlaku bagi negara di luar keanggotaan tersebut.
Bagaimanapun perdagangan bebas regional itu
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi intra
regionalnya.
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ABSTRAK

Perkembangan aktivitas di Bursa Efek Indonesia kini berkembang pesat. Salah satunya berdampak pada
peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan secara efektif dan efisien. Informasi yang terdapat
didalam laporan keuangan apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu dapat bermanfaat bagi perusahaan
dan para pengguna laporan keuangan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat berdampak
negatif bagi perusahaan serta dapat berdampak negatif dalam pengambilan keputusan manajemen. Penelitian
ini bertujuan untuk menguji tingkat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran
Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay.
Populasi penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari
periode tahun 2014 hingga 2016. Purposive sampling merupakan tehnik pemilihan sampel yang dipergunakan
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang dipergunakan berjumlah 32
perusahaan. Pengamatan dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga total objek yang terpilih
untuk pengamatan berjumlah 96 objek. Data awal berupa data sekunder perusahaan berupa laporan keuangan
tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
Analisis data mempergunakan tehnik regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit
delay, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay, sementara ukuran Kantor Akuntan Publik
berpengaruh tidak signifikans terhadap audit delay.
Secara simultan, berdasar pada hasil koofisien determinasi dapat dijelaskan bahwa kontribusi
profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP terhadap audit audit delay mencapai 37,6%
dan sisanya sebesar 62,4% dipengaruhi oleh faktor luar lain yang merupakan variabel yang tidak
dipergunakan dalam penelitian ini.
Kata kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas , Ukuran Kantor Akuntan Publik.
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1. Latar Belakang
Perkembangan aktivitas Bursa Efek Indonesia
(BEI) meningkatkan permintaan audit laporan
keuangan perusahaan public oleh akuntan publik
yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM). Laporan terebut harus dilengkapi
dengan catatan laporan keuangan Hery (2016).
Penyampaian informasi keuangan tepat waktu
sesuai UU No.8/1995 tentang “Peraturan Pasar
Modal” dan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2
bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan
seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat
dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan
suatu keputusan. Hal ini sesuai Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 terkait
penyediaan informasi keuangan dan tata kelola
perusahaan yang baik dengan melibatkan Komite
Audit dan Akuntan Publik.
Penyampaian
laporan
keuangan
yang
terlambat (audit delay) berdampak negatif untuk
perusahaan dan pengambil keputusan. Salah satu
penyebabnya
adalah
lama
periode
waktu
menyelesaikan pekerjaan audit disebabkan upaya
pemenuhan standar audit pelaksanaan yang cermat
dan teliti. Hal ini terjadi karena beda waktu tanggal
antara laporan keuangan dengan opini audit.
BEI(2017) menetapkan 70 perusahaan terbuka
belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I2017 dengan batas akhir penyampaian akhir April.
Otoritas bursa telah memberikan peringatan dan
apabila berlanjut akan menghentikan sementara
perdagangan saham emiten tersebut (Ariyanti, 2017).
Audit delay mempengaruhi posisi perusahaan
di pasar saham dan untuk menghindarinya, emiten
harus mengetahui faktor yang mempengaruhinya.
Artaningrum dkk (2017), Suparsada dan Asri (2017),
dan Sari dan Imam (2014) telah menguraikan faktorfaktor yang mempengaruhi audit delay berupa
profitabilitas, solvabilitas, likuiditas,
ukuran
perusahaan, dan pergantian manajemen.
2. Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian adalah sebagai
berikut; 1)Apakah profitabilitas mempengaruhi audit
delay? 2)Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi
audit delay? 3)Apakah solvabilitas mempengaruhi
audit delay? 4)Apakah ukuran KAP mempengaruhi
audit delay? 5)Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran KAP secara simultan mempengaruhi audit delay?
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan;
1)evaluasi pengaruh profitabilitas dalam mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan auditan di
BEI. 2)evaluasi pengaruh ukuran perusahaan dalam
mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan

auditan di BEI. 3)evaluasi pengaruh solvabilitas
dalam mempengaruhi keterlambatan penyampaian
laporan auditan pada emiten di BEI. 4)evaluasi
pengaruh ukuran KAP dalam mempengaruhi
keterlambatan penyampaian laporan auditan pada
emiten di BEI. 5)evaluasi pengaruh profitabilitas,
ukuran perusahaan, solvabilitas, dan ukuran KAP
secara simultan dalam mempengaruhi keterlambatan
penyampaian laporan auditan pada emiten di BEI.
3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan perolehan data berupa angka atau data
kualitatif yang diangkakan.
Teknik pengambilan sampel mempergunakan
tehnik random sample berupa purposive sampling
dengan kriteria:
a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
b. Terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016..
c. Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan
laporan keuangan tahunan audit periode tahun
2014 - 2016.
c. Perusahaan memperoleh laba secara berturutturut periode tahun 2014 - 2016.
d. Data sample terkait mengenai profitabilitas,
ukuran perusahaan, solvabilitas, ukuran KAP
yang digunakan serta waktu penyampaian laporan
keuangan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan mempergunakan analisis regresi berganda, uji T dan uji F.
Uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi,
dan heteroskedastisitas juga dilakukan untuk memastikan akurasi dan bebas gangguan data.
4. Kerangka Teoritis
Teori Agensi (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan
teori agensi dan mengacu pada pemenuhan tujuan
utama dari pihak agen, memaksimalkan kekayaan
principal, dan menimbulkan masalah keagenan.
Masalah keagenan terjadi karena individu cenderung
mengutamakan kepentingan pribadi dari kepentingan
perusahaan. Estrini (2013) juga menjelaskan bahwa
teori keagenan yang selain menjelaskan konflik
kepentingan juga menjelaskan asimetri informasi.
Zebriyanti (2016) menyatakan bahwa information
asymmetry terjadi karena adanya konflik kepentingan antara dua pihak. Distribusi informasi tidak
seimbang terjadi ketika manajer (agents) lebih
mengetahui informasi internal dan prospek
perusahaan di masa depan dibandingkan dengan
pemegang saham (principals). Penyampaian laporan
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keuangan audit tepat waktu merupakan salah satu
bentuk pencegahan asimetri informasi, karena agents
dapat menginformasikan keadaan perusahaan secara
transparan kepada principals.
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori sinyal menyampaikan informasi kepada
stakeholder berupa isyarat kondisi perusahaan saat
pengambilan keputusan (Zebriyanti, 2016). Isyarat
diberikan kepada stakeholder dengan menginformasikan aktivitas yang telah dilakukan manajemen
untuk mewujudkan keinginan pemilik. Isyarat ini
berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti
dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit
sebagaimana dalam publikasi laporan keuangan yang
memicu reaksi pasar.
Godfrey et.al (2010) menyatakan bahwa
manajemen menggunakan laporan keuangan untuk
memberi sinyal harapan dan prediksi mengenai masa
depan. Teori ini menjelaskan bagaimana manajer
menjadi harapan utama pemilik dalam memberikan
informasi prospek pertumbuhan dimasa yang akan
datang.
Teori signal menjelaskan upaya manajemen
memberikan sinyal pada stakeholder, yang selanjutnya akan direspon oleh publik sebagai suatu sinyal
baik atau buruk perusahaan dan menjadi tempat
investasi bagi para investor. Sinyal ini penting bagi
investor untuk pengambilan keputusan yang
berhubungan kualitas informasi yang tepat waktu
sehingga informasi menjadi relevan.
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan adalah hasil proses
akuntansi berupa media komunasi informasi keuangan untuk para stakeholder (Hery, 2016:3).
Laporan ini berguna untuk mengukur kinerja
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan
dan menjadi penting karena memiliki informasi yang
berguna dalam pengambilan keputusan oleh
stakeholder.
Kasmir (2015) selanjutnya menjelaskan
bahwa laporan keuangan menunjukkan kondisi
keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu
periode tertentu dan menjadi sumber analisa
informasi keuangan perushaan.
Hasibuan (2011) menyatakan bahwa disiplin
kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan dan normanorma sosial yang berlaku. Soejono dalam Hasibuan
(2011) menjelaskan bahwa disiplin kerja dipengaruhi
faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin
kerja yaitu; 1)ketepatan waktu. 2)menggunakan
peralatan kantor dengan baik. 3)tanggung jawab
yang tinggi. 4)ketaatan terhadap aturan kantor.

Hery (2016) menguraikan bahwa laporan
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi
yang berguna bagi investor dan kreditor dalam
pengambilan keputusan investasi dan kredit. Kasmir
(2015) menetapkan beberapa tujuan penyusunan
laporan keuangan; 1)menginformasikan jenis dan
jumlah aktiva. 2)menginformasikan jenis dan jumlah
kewajiban serta modal perusahaan saat ini. 3)menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan pada
periode tertentu. 4)menginformasikan jumlah dan
jenis biaya yang dikeluarkan. 5)menginformasikan
perubahan aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6)menginformasikan kinerja manajemen dalam suatu
periode. 7)menginformasikan catatan-catatan laporan
keuangan. 8)menyampaikan informasi keuangan
lainnya.
Karakteristik laporan keuangan menurut
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku
efektif per 1 Januari 2017 di Indonesia adalah; 1)mudah dipahami 2)relevan 3)keandalan 4)dapat diperbandingkan.
Audit
Arens, Elder dan Beasley (2015) menjelaskan
bahwa audit adalah pengumpulan data dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan
kriteria yang telah ditetapkan. Mulyadi (2014) juga
menyatakan definisi yang sama dengan pernyataan
Arens, Elder dan Beasley (2015).
Auditing harus dilakukan oleh orang yang
kompeten, independen dan berintegritas. Audit
terkait dengan; 1)proses mengumpulkan, mengevaluasi, menentukan, dan melaporkan informasi.
2)informasi terukur, standard, dan kriteria pemeriksaan. 3)auditor dan bukti yang mencukupi serta
berkualitas. 4)auditor independen yang bebas
pengaruh dan kompeten. 5)pelaporan audit dan
kesesuaian informasi dengan kriteria ditetapkan.
Arens et.al (2015) menjelaskan bahwa audit
bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan terkait kewajaran informasi keuangan
disajikan dalam hal materialitas dan standar
akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat ini akan
menambah tingkat keyakinan pengguna laporan
keuangan.
Audit Delay
Kartika (2011) dan Armansyah (2015)
menyatakan audit delay sebagai rentang waktu
penyelesaian audit yang diukur dari tanggal
penutupan tahun buku sampai dengan tanggal
diterbitkannya
laporan
audit.
Audit
delay
mempengaruhi ketepatan informasi keuangan yang
dipublikasikan dan ketidakpastian keputusan para
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penggunanya. Semakin panjang audit delay, maka
keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan
semakin besar.
Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan
LK Nomor:Kep-346/BL/2011 peraturan nomor:X.K.
2 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau
perusahaan publik menjelaskan kewajiban publikasi
laporan keuangan berkala emiten dan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan.
Laporan keuangan tahunan yang diajukan wajib
disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, disampaikan kepada BAPEPAM, diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada
akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan
keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan.
Profitabilitas
Kasmir (2015) dan Hery (2016) menyatakan
bahwa rasio profitabilita berguna untuk menilai
kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan
serta menggambarkan tingkat efektivitas manajemen. Profitabilita melibatkan seluruh kegiatan, upaya untuk menghasilkan laba maksimal perusahaan.
Hery (2016) menjelaskan beberapa manfaat
rasio profitabilitas; 1)mengukur kemampuan laba.
2)menilai posisi laba lintas waktu. 3)menilai
perkembangan laba. 4)mengukur kemampuan laba
bersih dari setiap rupiah dalam total aset. 5)mengukur besaran laba bersih yang dihasilkan dari setiap
rupiah dalam total ekuitas. 6)mengukur marjin laba
kotor atas penjualan bersih. 7)mengukur marjin laba
operasional atas penjualan bersih. 8)mengukur
marjin laba bersih atas penjualan bersih.
Sudana (2011) menguraikan beberapa cara
untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas:
a. Return on Assets (ROA)
ROA menunjukkan kemampuan menggunakan
seluruh aktiva dalam menghasilkan laba setelah
pajak. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi pengelolaan aktiva
perusahaan. Semakin besar ROA, semakin efisien
penggunaan aktiva perusahaan.

b. Return on Equity (ROE)
ROE mengindikasikan kemampuan menghasilkan
laba setelah pajak dengan menggunakan modal
milik perusahaan. Rasio ini berguna untuk
mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan
modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin
efisien penggunaan modal sendiri.

c. Profit Margin Ratio
Profit margin ratio mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasar penjualan perusahaan.
Semakin tinggi ratio ini, semakin efisien operasi
perusahaan. Ratio ini dibedakan menjadi:
1) Net Profit Margin
Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba bersih dari penjualan yang
dilakukan perusahaan.

2) Operating Profit Margin
Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan
penjualan yang dicapai perusahaan.

3) Gross Profit Margin
Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang
dicapai perusahaan.

d. Basic Earning Power
Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan
laba sebelum bunga dan pajak dengan
menggunakan total aktiva perusahaan yang
mencerminkan
efektivitas
dan
efisiensi
pengelolaan investasi perusahaan. Semakin tinggi
rasio ini, semakin efektif dan efisien pengelolaan
aktiva milik perusahaan.

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menggambarkan besar
kecilnya suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset
yang dimiliki perusahaan. Setiawan (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan diartikan sebagai
skala klasifikasi besar kecil perusahaan berdasar
sejumlah klasifikasi yang antara lain total aktiva,
nilai pasar saham, dan lain-lain.
Estrini (2013) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan mempengaruhi waktu penyelesaian audit
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laporan keuangan karena kompleksitas operasional,
variabel serta intesitas transaksi perusahaan.
Perusahaan besar cenderung memiliki internal
kontrol yang memadai sehingga mempermudah
proses audit. Armansyah (2015) juga menjelaskan
bahwa ukuran perusahaan merupakan fungsi dari
kecepatan pelaporan keuangan.
Armansyah (2015) mengklasifikasikan perusahaan dalam 3 (tiga) kategori; 1)perusahaan besar
dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10
Milyar dengan hail penjualan lebih dari Rp 50
Milyar/tahun. 2)perusahaan menengah dengan
kekayaan bersih Rp 1-10 dengan hasil penjualan
lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50
Milyar. 3)perusahaan kecil dengan kekayaan bersih
paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan
bangunan dan hasil penjualan minimal Rp 1
Milyar/tahun.
Solvabilitas
Sari dan Imam (2014) serta Hery (2016)
menjelaskan bahwa rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola semua
hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek.
Kasmir (2015) juga menyatakan hal yang sama
dengan menambahkan periode masa likuidasi.
Solvabilitas diukur dengan membandingkan
total kewajiban terhadap total aktiva dan perbandingan total kewajiban terhadap total ekuitas.
Hery (2016) menetapkan bahwa rasio
solvabilitas bertujuan untuk; 1)mengetahui posisi
total kewajiban perusahaan terhadap kreditor.
2)mengetahui posisi kewajiban jangka panjang
perusahaan terhadap jumlah modal perusahaan.
3)menilai kemampuan aset perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajiban. 4)menilai besaran
aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal.
5)menilai besaran pengaruh utang atau modal
terhadap pembiayaaan aset perusahaan. 6)mengukur
besaran setiap rupiah aset yang dijadikan jaminan
utang atau jaminan modal. 7)mengukur besaran
setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan
utang. 8)menilai kemampuan perusahaan membayar
bunga pinjaman dan melunasi seluruh kewajiban.
Kasmir (2015) membahas beberapa rasio
solvabilitas yang diantara berupa:
a. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)
Rasio ini berguna untuk mengukur besaran aktiva
yang dibiayai oleh utang perusahaan.

b. Debt to Equity Ratio
Rasio ini berguna untuk menilai utang dengan
ekuitas.

c. Long Term Debt to Equity Ratio
Rasio ini adalah rasio antara utang jangka
panjang dan modal sendiri yang berguna untuk
mengukur besaran setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

d. Times Interest Earned
Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan
pendapatan untuk menutup kewajiban pembayaran bunga dimasa yang akan datang.

e. Fixed Charge Coverage
Rasio ini berguna apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva
berdasarkan kontrak sewa (lease contrac). Biaya
tetap adalah biaya bunga ditambah kewajiban
sewa tahunan atau jangka panjang.

Ukuran KAP
Apriani dan Basuki (2017) menjelaskan
bahwa KAP adalah bentuk organisasi akuntan publik
yang memperoleh izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan merupakan wadah akuntan
publik dalam memberikan jasanya. Jusup (2001)
menyatakan bahwa bentuk usaha KAP yang dikenal
menurut hukum Indonesia ada dua bentuk; 1)usaha
sendiri dengan menggunakan nama akuntan publik
yang bersangkutan. 2)bentuk usaha kerjasama
dengan mempergunakan sejumlah nama akuntan
publik yang menjadi rekan KAP yang bersangkutan.
Hipotesis
Penulisan ini dilakukan berdasarkan pada
kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar.1
Berdasarkan deskripsi teoritis serta kerangka
pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
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a. Hipotesis 1
H0 : β1 = 0, berarti secara parsial profitabilitas
tidak berpengaruh signifikan terhadap
audit delay.
Ha : β1 ≠ 0, berarti secara parsial profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap audit
delay.
b. Hipotesis 2
H0 : β2 = 0, berarti secara parsial ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
Ha : β2 ≠ 0, berarti secara parsial ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap audit delay.
c. Hipotesis 3
H0 : β3 = 0, berarti secara parsial solvabilitas
tidak berpengaruh signifikan terhadap
audit delay.
Ha : β3 ≠ 0, berarti secara parsial solvabilitas
berpengaruh signifikan terhadap audit
delay.
d. Hipotesis 4
H0 : β4 = 0, berarti secara parsial ukuran KAP
tidak berpengaruh signifikan terhadap
audit delay.
Ha : β4 ≠ 0, berarti secara parsial ukuran KAP
berpengaruh signifikan terhadap audit
delay.

Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual

e. Hipotesis 5
H0 : β5 = 0, berarti secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas,
ukuran KAP tidak berpengaruh
signifikan terhadap audit delay.
Ha : β5 ≠ 0, berarti secara parsial simultan
profitabilitas, ukuran perusahaan,
solvabilitas, ukuran KAP berpengaruh
signifikan terhadap audit delay.
4. Analisis dan Hasil Penelitian
4.1 Data Sampel
Populasi objek penelitian adalah perusahaan
perbankan yang di BEI untuk periode 2014 - 2016.
Data
diperolehan
melalui
website
BEI
(www.idx.co.id) sebagaimana dijelaskan dalam
lampiran pada tabel.1
Berdasar populasi diatas diperoleh sample
berjumlah 32 (tigapuluh dua) dengan tahun
pengamatan berjumlah 3 (tiga) tahun, sehingga total
sample selama periode pengamatan berjumlah 96
(sembilan puluh enam), akan tetapi terdapat outlier
yang berjumlah 12 (dua belas) yang mempengaruhi
total sample sehingga total sample setelah outlier
berjumlah 84 (delapan puluh empat).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif
Pengolahan data analisa statistik deskriptif
dilakukan dengan bantuan Statistical Product and
Service Solution (SPSS) for Windows Version 23.
Hasil pengolahan data disajikan dalam tabel 2
berikut:
a. Nilai terendah Audit delay(AUDEY) adalah 7.
Hal ini berarti penyampaian laporan keuangan
audit tercepat disampaikan dalam 7 hari setelah
tanggal laporan keuangan dan terjadi di Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) untuk
tahun 2015 dan 2016. Nilai tertinggi adalah 89
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yang artinya laporan keuangan audit terlama
disampaikan 89 hari setelah tanggal laporan
keuangan perusahaan dan ditemukan pada Bank
Victoria Internasional (BVIC) untuk tahun 2014,
2015, dan tahun 2016 ditemukan pada perusahaan
Bank China Construction Bank Indonesia
(MCOR).

Audit perusahaan perbankan mencapai mean
59,65 hari dan menunjukan rata-rata penerbitan
laporan keuagan audit adalah 59,65 hari setelah
tanggal laporan keuangan perusahaan. Nilai
standar deviasi untuk audit delay sebesar 21,649.
b. Profitabilita (ROA) terendah adalah 0,0804
terjadi pada Bank Agris (AGRS) tahun 2015.
Selama periode 2014-2016, AGRS mengalami
penurunan laba dari Rp.4.455 juta (2014),
Rp.3.905 juta (2015), dan Rp3.389 juta (2016).
Hal ini menunjukan bahwa penggunaan aset
untuk menghasilkan keuntungan kurang optimal
sehingga laba yang dihasilkan tidak begitu besar.
Nilai tertinggi ROA ditemukan pada Bank
Mandiri (BMRI) yaitu sebesar 2,4157. Laba
tahun berjalan dan total aset yang dihasilkan
berturut-turut sebesar Rp20.654.783.000 dan
Rp.855.039.673 juta. Nilai ini menunjukan bahwa
aset dipergunakan secara optimal sehingga laba
yang dihasilkan besar. Hasil analisa menunjukkan
mean profitabilitas sebesar 0,954192 dengan nilai
standar deviasi sebesar 0,5669604.
c. Ukuran perusahaan (SIZE) mencapai nilai
terendah pada 28,13 ditemukan pada Bank Dinar
Indonesia DNAR) tahun 2014. Perusahaan
tergolong besar apabila memiliki total aset lebih
dari 10 miliar sesuai ketentuan UU RI No.20
Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan
Menengah atau memiliki nilai LN total aset
sebesar 23,02585. Hal tersebut menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan Bank Dinar Indonesia
(DNAR) tergolong kedalam ukuran perusahaan
yang besar. Nilai SIZE tertinggi ditemukan pada
Bank Mandiri (BMRI) yaitu sebesar 34,58 yang
berarti memiliki total aset terbesar dibandingkan
dengan bank lain. Hasil olahan data menunjukan
bahwa mean ukuran perusahaan sebesar 30,9304
dengan nilai standar deviasi sebesar 1,69786 yang

berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai
logaritma natural atas aset yang telah melebihi
23,02585 sehingga dapat dikatakan perusahaan
yang dijadikan sebagai sampel tergolong kedalam
ukuran perusahaan yang besar.
d. Hasil
pengukuran
solvabilitas
(DER)
menunjukkan nilai terendah sebesar 72,81 yang
ditemukan pada Bank Panin Syariah (PNBS)
tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa PNBS
tidak memanfaatkan secara optimal ekuitas
sebagai tambahan pinjaman yang artinya tidak
memiliki banyak utang. Nilai
tertinggi
ditemukan pada Bank Tabungan Negara (BBTN)
yaitu sebesar 1152,35. Nilai ini menunjukan
bahwa BBTN sudah sangat maksimal dalam
memanfaatkan ekuitas yang dimiliki untuk
mendapatkan tambahan pinjaman. Hasil analisa
menunjukan bahwa mean solvabilitas sebesar
616,7306 dengan nilai standar deviasi sebesar
243,27694, sehingga dapat disimpulkan bahwa
rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel
menggunakan ekuitas yang dimiliki sebagai
tambahan pinjaman bagi masing masing
perusahaan.
e. Variabel ukuran KAP (KAP) menggunakan
metode dummy memiliki nilai terendah atau
minimum 0 dan nilai tertinggi atau maximum 1.
Hasil menunjukan bahwa mean ukuran KAP
adalah 0,67 dengan nilai standar deviasi sebesar
0,474 yang berarti bahwa rata-rata ukuran KAP
lebih condong ke angka 1, sehingga dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan
yang dijadikan sampel menggunakan kantor
akuntan big-four sebagai jasa audit laporan
keuangan pada masing-masing perusahaan.
4.3 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,
uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas juga
dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian terbebas dari gangguan dalam uji normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedas-tisitas.
Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui
apakah didalam sebuah regresi, nilai residual dari
regresi berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan
dengan mengevaluasi analisis grafik histogram dan
normal probability plot dan analisis statistik dengan
mempergunakan uji Kolmogorov- Smirnov (K-S)
berdasar data yang dapat menunjukkan perbandingan
antara data observasi dengan distribusi yang
mendekati normal.
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a. Analisis Grafik
Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi grafik
histogram dan normal probability plot untuk
membandingkan data observasi dengan distribusi
yang mendekati normal. Data yang menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram menunjukkan
bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016: 154).
Hasil pengujian Normalitas dengan Histogram
setelah outlier yang disajikan diatas menggambarkan bahwa kurva mengikuti bentuk bel
(lonceng) dan tidak melenceng ke kiri maupun ke
kanan sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal dan model regresi memenuhi
asumsi normalitas. Hasil pengujian ini dapat
dilihat sebagaimana gambar 2 pada lampiran ini.
Analisa tambahan juga dilakukan dengan
mempergunakan analisis normal probability plot
sebagaimana terlampir pada gambar 3.
Hasil pengujian grafik normal probability plot
menggambarkan bahwa titik-titik data menyebar
disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi
asumsi normalitas.

Hasil pengujian grafik normal probability plot
menggambarkan bahwa titik-titik data menyebar
disekitar garis diagonal dan penyebarannya
mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi
asumsi normalitas.
b. Analisis Statistik
Hasil pengujian normalitas diperkuat dengan uji
Kolmogorov- Smirnov (K-S) sebagaimana dalam
tabel 3 dibawah ini. Nilai asymp.sig. (2-tailed)

yang lebih dari 0,05 berarti bahwa data penelitian
yang dipergunakan terdistribusi normal.

Hasil uji menunjukkan bahwa setelah dilakukan
eliminasi data, Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukan
nilai sebesar 0,200. Nilai probabilitas untuk
semua variabel independen menunjukan nilai
yang lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah
berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan
korelasi antar independen. Uji ini, sebagaimana pada
tabel.4 dilakukan dengan menilai nilai Variance
Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF
< 10 dan tolerance > 0,10 , maka model regresi
terbe-bas dari gangguan multikoloni-eritas.
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Hasil pengujian sebagaimana dalam tabel 4
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen
yaitu profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan
(SIZE), solvabilitas (DER) dan ukuran KAP (KAP)
memiliki nilai VIF hitung < 10 atau nilai tolerance >
0,10 sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel
independen dalam penelitian ini terbebas dari
gangguan multikolonieritas.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji
apakah dalam model regresi linear yang diteliti
memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya). Uji ini menggunakan nilai
Durbin Watson (DW) sebagai mana pada tabel.5.
Apabila ditemukan adanya korelasi, maka terdapat
problem autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi sebagaimana pada tabel. 6
menunjukkan hasil nilai DW sebesar 2.227. Nilai ini
akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin
Watson, dengan menggunakan signifikansi 5%,
jumlah sampel (n) 84 dan jumlah independen 4
(k=4), maka hasil yang diperoleh sesuai dengan
tabel. 7.

Nilai DW 2,227 ternyata lebih besar dari batas
atas nilai tabel (dU) 1,7462 dan kurang dari (4 – dU)
2,2538, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi positif atau negatif sebagaimana dalam
pengambilan keputusan Durbin Watson pada tabel
7

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk
menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah
model Homoskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat
diprediksi dengan melihat grafik plot antara nilai
prediksi ZPRED dengan residualnya SRESID.
Uji heteroskedastisitas dideteksi dengan melihat keberadaan pola tertentu pada grafik. Apabila
grafik menunjukan titik-titik yang menyebar dan
tidak membentuk pola tertentu, maka data terbebas
dari
heteroskedastisitas.
Berdasarkan
grafik
Scatterplot dalam gambar.4, titik-titik penelitian
menyebar secara acak dan tidak membentuk pola
tertentu, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam
penelitian ini.
Selain grafik Scatterplot, uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser
sebagaimana dalam tabel.8 menyimpulkan bahwa
data terbebas dari heteroskedastisitas apabila
memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sesuai
tabel 8, maka diketahui bahwa seluruh variabel
independen yaitu profitabilitas (ROA), ukuran
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perusahaan (SIZE), solvabilitas (DER) dan ukuran
KAP (KAP) memiliki nilai signifikansi lebih dari

0,05 atau 5%. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak
adanya permasalahan heteroskedastitsitas dalam
model regresi pada penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Model regresi berganda dilakukan untuk
mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu
profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE),
solvabilitas (DER) dan ukuran KAP (KAP) terhadap
variabel dependen yaitu audit delay (AUDEY).
Berdasarkan hasil Model Regresi Berganda
sebagaimana terlampir dalam tabel 9, selanjutnya
diketahui bahwa nilai koefisien untuk profitabilitas
yang diproksi dengan ROA adalah sebesar -11,365,
koefisien untuk ukuran perusahaan yang diproksi
dengan SIZE sebesar -5,587, koefisien solvabilitas
yang diproksi dengan DER adalah sebesar 0,025,
dan koefisien ukuran KAP yang diproksi dengan
KAP adalah sebesar 7,531.
Berdasarkan hasil model regresi berganda
tabel 9, maka diperoleh model persamaan regresi
linear berganda adalah sebagai berikut:

Rumusan regresi linear berganda menyimpulkan; 1)Nilai konstanta regresi mencapai 222,808.
Pada saat nilai profitabilitas, ukuran perusahaan,
solvabilitas, dan ukuran KAP bernilai 0, maka
disimpulkan bahwa audit delay adalah 222 hari.
2)Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas
mencapai -11,365. Saat terjadi peningkatan satu
satuan profitabilitas dengan asumsi nilai koefisien
variabel independen lainnya tetap, maka audit delay
mengalami penurunan sebesar 11 hari. 3)Nilai
koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar
-5,587. Pada saat terjadi peningkatan satu satuan
ukuran perusahaan berdasar total aset dengan asumsi
bahwa nilai koefisien variabel independen lainnya
tetap, maka audit delay akan mengalami penurunan
sebesar 6 hari. 4)Nilai koefisien regresi variabel
solvabilitas sebesar 0,025. Pada saat peningkatan
satu satuan solvabilitas dengan asumsi bahwa nilai
koefisien variabel independen lainnya tetap, maka
audit delay akan mengalami peningkatan 1 hari.
5)Nilai koefisien regresi variabel ukuran KAP
sebesar 7,531. Pada saat peningkatan satu satuan
ukuran KAP dengan asumsi bahwa nilai koefisien
variabel independen lainnya tetap, maka audit delay
akan mengalami peningkatan 8 hari.

4.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan saat uji asumsi klasik
telah terpenuhi. Hasil uji menyimpulkan tidak
terdapat penyimpangan sehingga uji hipotesis dapat
dilakukan. Uji
Uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan
signifikansi tingkat pengaruh variabel independen
(profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas,
ukuran KAP) terhadap variabel dependen yaitu audit
delay. Uji dilakukan dengan mempergunakan uji
simultan (uji F). uji koefisien determinasi (R2) dan
uji parsial (uji t).
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Uji F
Uji Simultan (Uji F) dilakukan untuk
mengetahui signifikansi tingkat pengaruh simultan
variabel independen terhadap variabel terikat.
Analisis pengambilan keputusan penerimaan atau
penolakan dalam didasarkan pada perbandingan
antara nilai F dengan nilai signifikansi 5%.
Hasil pengolahan data sebagaimana dalam
tabel.10 menjelaskan bahwa nilai F terhitung sebesar
13,491 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai
signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 dan nilai F
lebih besar dari 4, sehingga disimpulkan bahwa
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
audit delay atau disimpulkan bahwa profitabilitas,
ukuran perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP
secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit
delay .
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk
menguji seberapa besar kemampuan variabel
independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan,
solvabilitas dan ukuran KAP dalam menerangkan
variabel dependen yaitu audit delay.

Dalam penelitian ini, nilai koefisien
determinasi yang digunakan adalah nilai adjusted R
square. Berdasarkan hasil pengolahan data
sebagaimana pada tabel.11, nilai Adjusted R Square
adalah 0,376 atau 37,6%. Hasil tersebut
menyimpulkan
bahwa
kemampuan
variabel
independen (profitabilitas, ukuran perusahaan,
solvabilitas dan ukuran KAP) dalam menerangkan
variabel dependen yaitu audit delay adalah 37,6%,
dan sisanya 62,4% dijelaskan atau dipengaruhi oleh
faktor lain diluar dari variabel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikasi
pengaruh variabel independen (profitabilitas, ukuran
perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP) terhadap

variabel dependen yaitu audit delay. Uji t dilakukan
dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,
serta melihat tingkat signifikansinya. Jika t hitung > t
tabel dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05
maka variabel independen memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.

Pengaruh antara variabel independen dengan
variabel dapat dilihat dengan membandingkan hasil
pengolahan data sesuai tabel diatas dengan t tabel.
Nilai t hitung diperoleh dari nilai signifikansi
masing-masing variabel, sedangkan untuk t tabel
dapat diperoleh dengan menggunakan
tabel
distribusi t dan dengan menggunakan rumus df = n k - 1, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah
jumlah variabel independen, sehingga (df = 84 – 4 –
1 = 79). Penggunaan tabel distribusi t dan taraf
signifikansi 0,05 menghasilkan nilai t tabel sebesar
1,99045.
Nilai signifikansi > 0,05 menyimpulkan
bahwa H0 diterima dan Ha ditolak sehingga
disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan.
Nilai < 0,05 menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan
Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung > t
tabel maka H0 ditolak, dan Ha diterima yang
memiliki arti bahwa memiliki pengaruh yang
signifikan dan jika thitung < t tabel maka H0
diterima, dan Ha ditolak yang memiliki arti bahwa
tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
Berdasarkan tabel.12, variabel profitabilitas
(ROA) memiliki t hitung sebesar -2,631, sedangkan
t tabel sebesar 1,99045. Penelitian ini menggunakan
metode 2 tailed yaitu pengujian dua arah, sehingga
dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel (2,631 >
1,99045). Selanjutnya profitabilitas memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,010 yang artinya lebih kecil
dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,010 < 0,05)
sehingga H01 ditolak dan Ha1 diterima, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas
berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
Hasil pengolahan data pada tabel.12
menjelaskan bahwa variabel ukuran perusaan (SIZE)
memiliki t hitung sebesar -3,493 , sedangkan t tabel
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sebesar 1,99045. Penelitian ini menggunakan metode
2 tailed yaitu pengujian dua arah, sehingga dapat
dikatakan bahwa thitung > ttabel (3,493 > 1,99045).
SIZE memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang
artinya jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi
sebesar 0,05 (0,001 < 0,05), sehingga H02 ditolak
dan Ha2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
audit delay.
Tabel.12 juga menjelaskan bahwa variabel
solvabilitas (DER) memiliki t hitung sebesar 2,990,
sedang t tabel sebesar 1,99045. Penelitian ini
menggunakan metode 2 tailed yaitu pengujian dua
arah, sehingga dapat dikatakan bahwa thitung >
ttabel (2,990 > 1,99045). DER memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,004 yang artinya jauh lebih
kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 (0,004 <
0,05) sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima dan
dapat disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh
signifikan terhadap audit delay.

Selanjutnya hasil pengolahan data pada
tabel.12 juga mencatat bahwa variabel ukuran KAP
(KAP) memiliki thitung sebesar 1,609, t tabel
sebesar 1,99045, sehingga dapat dikatakan bahwa t
hitung < ttabel (1,609 < 1,99045). KAP memiliki
nilai signifikansi sebesar 0,112 yang artinya jauh
lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05
(0,112 > 0,05), sehingga H04 diterima dan Ha4
ditolak dan dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP
tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
5. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat
pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP terhadap audit delay pada
perusahaan perbankan di BEI periode tahun 20142016. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
diperoleh hasil sebagai berikut:

5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Audit
Delay
Berdasar hasil uji t dan analisa regresi
berganda disimpulkan bahwa audit delay akan
menurun saat terjadi peningkatan profitabilita.
Regresi berganda dengan jelas menunjukkan bahwa
audit delay akan berkurang 11 hari saat terjadi
peningkatan satu-satuan profitabilita.
Zebriyanti (2016) menjelaskan adanya
asimetri informasi antara dua pihak dalam proses
penyampaian informasi berupa sinyal untuk
pengambilan keputusan. Penurunan audit delay
karena peningkatan profitabilita berdampak langsung
terhadap penurunan asimetri informasi diantara
manajemen dan stakeholder, sehingga pengambilan
keputusan dapat dilakukan stakeholder dengan
mempergunakan informasi sama yang akurat.
Penurunan audit delay karena peningkatan
profitabilita juga akan mengurangi masalah
keagenan sebagai mana dijelaskan Jensen dan
Meckling (1979). Armansyah (2015) juga
menjelaskan bahwa audit delay mempengaruhi ketepatan informasi. Peroleh informasi lebih tepat waktu
dan akurat dapat menghindari kepentingan pihak
tertentu dalam pengambilan keputusan karena
stakeholder telah mendapat gambaran aktivitas
perusahaan dengan akurat dan tidak hanya
menggantungkan harapan pada manejemen sebagaimana dijelaskan oleh Godfrey et al (2010).
5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap
Audit Delay
Hasil uji t dan analisa regresi berganda pada
ukuran perusahaan menyimpulkan bahwa audit
delay akan menurun saat terjadi peningkatan ukuran
perusahaan. Regresi berganda dengan jelas
menunjukkan bahwa audit delay akan berkurang 6
hari saat terjadi peningkatan satu-satuan ukuran
perusahaan berdasar total aset.
Hasil penelitian ini telah mengkonfirmasi
pernyataan Estrini (2013) dan Setiawan (2013) yang
menyatakan ukuran perusahaan merupakan salah
satu indikator yang mempengaruhi waktu
penyelesaian audit laporan keuangan karena
didukung tingkat pengendalian internal yang baik.
Hasil penelitian juga didukung karena tekanan
eksternal terhadap manajemen untuk mengumumkan
laporan keuangan auditan lebih awal (Estrini, 2013).
Berdasar teori agency dan teori sinyal yang
dibahas Zebriyanti (2016), penurunan audit delay
berdasar ukuran perusahaan akan berpengaruh sama
dengan pengaruh variable profitabilita sebagaimana
dijelaskan diatas.
Penurunan audit delay karena ukuran
perusahaan juga mengurangi masalah keagenan
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sebagai mana dijelaskan Jensen dan Meckling (1979)
diatas dan sebagaimana dijelaskan Armansyah
(2015), penundaan tersebut juga mempengaruhi
ketepatan informasi untuk lebih akurat dalam
pengambilan keputusan.
5.3 Pengaruh

Solvabilitas Terhadap Audit

Delay
Hasil uji t dan analisa regresi berganda pada
solvabilitas menyimpulkan bahwa audit delay akan
meningkat saat terjadi peningkatan solvabilitas.
Regresi berganda dengan jelas menunjukkan bahwa
audit delay akan meningkat 1 hari saat terjadi
peningkatan satu-satuan solvabilitas.
Berdasar teori agency dan teori sinyal yang
dibahas Zebriyanti (2016), peningkatan audit delay
berdasar solvabilitas akan meningkatkan asimetri
informasi, meniadakan sinyal informasi keuangan
dan memperlambat pengambilan keputusan atau
bahkan menyesatkan dalam pengambilan keputusan.
Peningkatan audit delay akan meningkatkan
masalah keagenan sebagaimana dijelaskan Jensen
dan Meckling (1979). Armansyah (2015) juga
menjelaskan peran audit delay dalam mempengaruhi ketepatan informasi. Peningkatan ini juga
memperlambat ketepatan penyajian informasi
keuangan sehingga informasi terkini kurang tepat
waktu dan kurang akurat terutama untuk
pengambilan keputusan oleh stakeholder. Akhirnya
stakeholder hanya akan menggantungkan harapan
hanya pada manejemen sebagaimana dijelaskan oleh
Godfrey et al (2010).
Estrini (2013) secara tidak langsung
menyatakan bahwa kompleksitas operational
merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi
audit delay. Semakin tinggi solvabilitas, maka
semakin tinggi tingkat kelolaan kompleksitas
terhadap hutang yang harus dikelola manajemen.
Kondisi ini mengharuskan auditor untuk melakukan
audit kewajiban lebih lama karena ukuran jumlah
kewajiban yang lebih besar dan dibutuhkannya
tingkat akurasi informasi yang lebih akurat..
5.4 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Audit

Delay
Hasil uji t menyimpulkan bahwa ukuran KAP
tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
Hasil ini mengkonfirmasi penelitian yang telah
dilakukan Apriani dan Basuki (2017), Sari dan Imam
(2014).
Walau uji t menunjukkan pengaruh yang tidak
signifikans, uji regresi berganda menunjukkan
bahwa audit delay akan meningkat 8 hari saat terjadi
peningkatan satu ukuran KAP.

Dampak peningkatan audit delay terhadap
ukuran KAP sama dengan dampak audit delay
terhadap solvabilitas diatas, baik terhadap teori
agency dan sinyal sebagaimana penjelasan
Zebriyanti (2016), teori keagenan sebagaimana
dijelaskan Jensen dan Meckling (1979), dan juga
ketepatan informasi
sebagaimana
dijelaskan
Armansyah (2015).
5.5 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusaha-

an, Solvabilitas, dan Ukuran KAP Secara
Simultan Terhadap Audit Delay
Hasil uji simultan F terhadap pengaruh
profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas, dan
ukuran KAP menunjukkan bahwa secara bersama
sama variable tersebut berpengaruh terhadap audit
delay. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian yang
telah dilakukan oleh Zebriyanti (2016) yang
menggunakan variable dan hasil yang sama.
Hasil uji koefisien determinasi menggambarkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan,
solvabilitas dan ukuran KAP berpengaruh dalam
menerangkan variabel dependen yaitu audit delay
sebesar 37,6%, dan sisa 62,4% dipengaruhi oleh
faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam
penelitian ini.
SIMPULAN
Setelah melakukan analisa, pengujian, dan
pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Berdasarkan uji signifikansi parsial, profitabilitas
berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan
dengan tingkat profitabilitas tinggi akan mempengaruhi audit delay menjadi lebih pendek.
b. Berdasarkan uji signifikansi parsial, ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.
Perusahaan dengan tingkat perusahaan kecil akan
berpengaruh mempengaruhi audit delay menjadi
semakin lama.
c. Berdasarkan uji signifikansi parsial, solvabilitas
berpengaruh terhadap audit delay Perusahaan
dengan dengan tingkat solvabilitas tinggi akan
mempengaruhi audit delay menjadi lebih
panjang.
d. Berdasarkan uji signifikansi parsial, ukuran KAP
berpengaruh tidak signifikans terhadap audit
delay sehingga kecil kemungkinan perusahaan
yang menggunakan jasa KAP big-four dapat
mempengaruhi audit delay.
e. Berdasarkan uji simultan terhadap profitabilitas,
ukuran perusahaan, solvabilitas dan ukuran KAP,
seluruh variable tersebut berpengaruh 37,6%
dalam menerangkan variabel dependen dan
sisanya 62,4% dipengaruhi oleh faktor lain.
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SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa
masukan disarankan diajukan untuk penelitian
lanjutan :
a. Memperluas sampel yang digunakan, tidak hanya
pada perusahaan sektor perbankan melainkan ke
sektor lain dan memperpanjang periode
pengamatan.
b. Memperluas
variabel
independen
yang
mempengaruhi variabel dependen diluar dari
variabel independen yang telah digunakan
peneliti sehingga hasil yang didapatkan nanti
sebagian besar dapat menjelaskan variasi dari
variabel dependen.
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ABSTRAK
Dalam mempersiapkan diri menghadapi globalisasi serta mempertahankan eksistensinya maka setiap
perusahaan dituntut untuk mampu bersaing. ISO merupakan organisasi independent non pemerintah yang
bertindak sebagai pengembang standar internasional terbesar di dunia yang mengarahkan dan mengontrol
organisasi dalam mencapai tujuan. PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul merupakan salah satu perusahaan yang
telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal
dan penerapan sistem manajemen mutu terhadap kinerja karyawan PT. Veneta Indonesia, Cabang Sentul. Jenis
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk penelitian survey berupa pengumpulan data
dengan menggunakan kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul yang
berjumlah 159 karyawan, sedangkan sampelnya sebanyak 61 responden dengan pemilihan sampel
menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dan teknik insidental sampling.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 44,4% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh
variabel bebas seperti pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen mutu sedangkan sisanya sebesar
55,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara
simultan variabel pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen mutu berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan dengan hasil analisis yaitu nilai Fhitung (24,937) > F- tabel (3,16). Hasil uji-t
menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal diperoleh t hitung (2,422) dan variabel sistem manajemen
mutu diperoleh t hitung (3,897). Kedua variabel tersebut secara parsial berpengaruh berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi < 0,05. Variabel dominan yang mempengaruhi
kinerja karyawan pada PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul adalah sistem manajemen mutu.
Kata kunci : pengendalian internal, sistem manajemen mutu, dan kinerja karyawan.
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1.
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam mempersiapkan diri untuk mampu
bertahan (survive) dalam menghadapi globalisasi
maka setiap perusahaan dituntut untuk mampu
bersaing. Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten dan berkualitas sangat diperlukan
perusahaan dalam menghadapi tantangan persaingan
yang kompetitif. SDM yang kompeten dan
berkualitas akan meningkatkan kinerja dan
pencapaian tujuan perusahaan. Selain kompetensi dan
kualitas SDM, diperlukan pula adanya pengendalian
internal yang baik. Dengan penerapan dan
pengelolaan pengendalian internal yang baik maka
perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai
tujuannya.
Untuk mempertahankan eksistensi dan
kemampuan dalam bersaing, perusahaan dituntut
untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produk
dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi
standar mutu sesuai persyaratan dari pelanggan.
Lembaga internasional yang berkonsentrasi pada
standar mutu yang diakui secara universal adalah
International Organization for Standarization (IOS)
atau biasa disebut ISO. ISO merupakan organisasi
independent non pemerintah yang bertindak sebagai
pengembang standar internasional terbesar di dunia
yang mengarahkan dan mengontrol organisasi dalam
mencapai tujuan. ISO berbasis di Genewa atau Swiss
dan dibentuk oleh beberapa badan standar yang ada
pada setiap negara dimana untuk Indonesia diwakili
oleh Badan Standar Nasional (BSN).
PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul
merupakan salah satu perusahaan yang telah
mengimplementasikan sistem manajemen mutu (ISO
9001:2008) sejak September 2014. Pada 07 Oktober
2015 PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul, Bogor
memperoleh sertifikasi dari Badan Sertifikasi TQCSI
(International Certification of Management System).
PT. Veneta Indonesia mengimplementasikan sistem
manajemen mutu secara terus- menerus untuk
keefektifan dan perbaikan proses sesuai dengan
persyaratan ISO 9001:2008. Penerapan sistem
manajemen mutu membawa dampak positif terhadap
pengendalian internal pada perusahaan. Salah satu
dampak positif yang bisa dirasakan yaitu lebih
terkontrol dan terarahnya proses kerja dengan adanya
Standard Operating Procedure (SOP).
Dari sudut pandang lain penerapan sistem
manajemen mutu, masih ditemukan ketidaksesuaian
terhadap pencapaian sasaran mutu. Sasaran mutu
adalah target dari organisasi yang diterapkan pada
masing-masing bagian atau divisi dalam melakukan
suatu proses kerja yang ingin dicapai dalam jangka
waktu tertentu. Adapun beberapa divisi yang tidak

mencapai target pada sasaran mutunya adalah Divisi
R&D, Warehouse, Produksi Toner, Produksi Inkjet,
QC, Logistik Administrasi, Logistik Packing &
Distribusi, HRD, GA dan divisi Service Printer. Tidak
tercapainya target mutu di beberapa divisi dapat
diindikasikan telah terjadi penurunan kinerja
karyawan pada PT. Veneta Indonesia. Penurunan
kinerja karyawan dapat membawa perusahaan ke
dalam situasi yang tidak menguntungkan. Perusahaan
dapat mengalami kerugian dan tidak lagi mampu
bersaing dalam industri. Melihat kondisi tersebut,
manajemen PT. Veneta Indonesia harus berupaya
mencari solusi untuk memperbaiki situasi perusahaan
dengan harapan agar perusahaan dapat tetap survive
dalam menghadapi persaingan bisnis.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah secara
simultan pengendalian internal dan penerapan sistem
manajemen mutu (ISO 9001:2008) berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Veneta
Indonesia? (2) Apakah secara parsial pengendalian
internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. Veneta Indonesia? (3) Apakah secara
parsial penerapan sistem manajemen mutu (ISO
9001:2008) berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. Veneta Indonesia?
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk
mengetahui apakah secara simultan pengendalian
internal dan penerapan sistem manajemen mutu (ISO
9001:2008) berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. Veneta Indonesia. (2) Untuk
mengetahui apakah secara parsial pengendalian
internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. Veneta Indonesia. (3) Untuk
mengetahui apakah secara parsial penerapan sistem
manajemen mutu (ISO 9001:2008) berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Veneta
Indonesia.
2.
2.1

TINJAUAN PUSTAKA
Pengendalian Internal
Menurut COSO (Committee of Sponsoring
Organization of The Treadway Commision) dalam
Saputro (2015:18) pengendalian internal adalah suatu
proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi,
manajemen dan personil lainnya dalam suatu
perusahaan yang dirancang untuk menyediakan
keyakinan yang memadai berkenaan dengan
pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut,
yaitu : keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta
efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
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Sedangkan menurut Romney dan Steinbert dalam
Sari (2013:659) menyatakan bahwa pengendalian
internal merupakan rencana organisasi dan metode
bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset,
memberikan data yang akurat dan handal, mendorong
dan memperbaiki efisisensi jalannya organisasi, serta
mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Menurut COSO dalam Astari (2015:10-11),
pengendalian internal merupakan suatu proses yang
dilaksanakan oleh komisaris, manajemen dan
pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan.
Indikator model pengendalian menurut COSO dalam
Wicaksono (2013:17-18) adalah: (1) Lingkungan
pengendalian, (2) Aktivitas pengendalian, (3)
Penilaian resiko, (4) Informasi dan Komunikasi dan
(5) Pengawasan.
2.2

Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Menurut Gaspenrz dalam Aryyaguna (2016:3),
ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk
sistem manajemen kualitas. ISO 9001 menetapkan
persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk
desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen
kualitas yang bertujuan untuk menjamin bahwa
organisasi akan memberikan produk (barang atau
jasa) yang memenuhui persyaratan yang ditetapkan.
Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dapat
merupakan kebutuhan dari
pasar
tertentu
sebagaimana ditentukan oleh organisasi. Menurut
Saleh dkk, (2013:49) SNI ISO 9001:2008 merupakan
standar mengenai Sistem Manajemen Mutu (SMM)
untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan
barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
bermuara pada pemenuhan persyaratan mutu
pembeli.
Menurut BSN (2008:2) penerapan sistem
proses dalam suatu organisasi bersamaan dengan
identifikasi dan interaksi proses tersebut serta
manajemennya untuk menghasilkan keluaran yang
diinginkan, dapat dianggap sebagai “pendekatan
proses”. Keunggulan pendekatan proses adalah
kendali terus menerus yang diberikannya terhadap
hubungan antar proses secara individu yang ada
dalam sistem proses, maupun kombinasi dan interaksi
diantara proses tersebut. Muatan inti dari SNI ISO
9001:2008 tersaji mulai dari klausul 4 hingga klausul
8 (Saleh dkk, 2013:83-85), yaitu (1) Sistem
manajemen mutu, (2) Tanggung jawab manajemen,
(3) Manajemen sumber daya, (4) Realisasi produk,
dan (5) Analisis pengukuran dan peningkatan.

2.3

Kinerja Karyawan
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu
didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,
target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih
dahulu
dan
telah
disepakati
bersama
(Mangkuprawira,2009:218). Menurut Mangkunegara
(2012:9) kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil
kerja (output) balik kualitas maupun kuantitas yang
dicapai SDM persatuan periode waktu dalam
melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan
tanggungjawab yang diberikan kepadanya, sedangkan
menurut Hasibuan dalam Sari (2011:11) suatu hasil
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan.
Menurut Mathis dan Jackson dalam Sari
(2011:15) mengatakan bahwa kinerja pada dasarnya
adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan
karyawan. Indikatornya adalah sebagai berikut: (1)
Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik atau
tidaknya kinerja karyawan. (2) Kuantitas pekerjaan,
merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam
istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas
yang diselesaikan. (3) Ketepatan waktu, dalam
menyelesaikan tugas para karyawan bukan hanya
dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya
namun juga harus tepat atau sesuai dengan harapan
atasannya. (4) Kehadiran, dengan kehadiran
menunjukkan semangat kerja yang dimiliki
karyawan. (5) Kemampuan bekerjasama baik dengan
rekan satu bagian maupun bagian lain.
2.4

Hipotesis
Menurut Suharsimi dalam Sari (2011:28),
hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang
bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian
sampai terbukti melalui data terkumpul. Sesuai
dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran
yang telah penulis sampaikan diatas, maka hipotesis
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Hipotesis 1
Ho:β1=0, artinya secara simultan pengendalian
internal dan penerapan sistem
manajemen mutu tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
pada PT. Veneta Indonesia.
Hα:β1≠0, artinya secara simultan pengendalian
internal dan penerapan sistem
manajemen
mutu
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
pada PT. Veneta Indonesia.
2. Hipotesis 2
Ho:β2=0, artinya secara parsial pengendalian
internal tidak berpengaruh signifikan
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terhadap kinerja karyawan pada PT.
Veneta Indonesia.
Hα:β2 ≠0, artinya secara parsial pengendalian
internal
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT.
Veneta Indonesia.
3. Hipotesis 3
Ho:β3=0, artinya secara parsial penerapan sistem
manajemen mutu tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
pada PT. Veneta Indonesia.
Hα:β3 ≠0, artinya secara parsial penerapan sistem
manajemen
mutu
berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan
pada PT. Veneta Indonesia.
PT. Veneta Indonesia Cabang Sentul
Manajemen Sumber Daya Manusia

H2 - Parsial

Pengendalian Internal
(X1)

H1 - Simultan
Sistem Manajemen Mutu
(X2)

H3 - Parsial

jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut.
Penelitian
ini
menggunakan
teknik
proportionate stratified random sampling dalam
menentukan respondennya, yaitu teknik yang
digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau
unsur yang tidak homogen dan berstrata secara
proporsional
(Sugiono,2016:82).
Selain
menggunakan proportionate stratified random
sampling, dalam penelitian ini juga menggunakan
teknik insidental sampling dimana yang menjadi
responden adalah karyawan PT. Veneta Indonesia,
Cabang Sentul yang ditemui oleh peneliti dilapangan
atau
disetiap
divisi
secara
kebetulan
(Sugiono,2016:85). Menurut Sukardi (2012:63),
insidental sampling disebut juga sebagai accidental
sampling.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan
karyawan pada PT. Veneta Indonesia, Cabang Sentul
yang berjumlah 159 karyawan. Sampel yang
digunakan untuk penelitian ini sebanyak 61
karyawan, yang diambil menggunakan rumus Slovin
sebagai berikut:

Kinerja Kerja
(Y)

𝑛=

𝑁

=

159

1+𝑁𝑒²

159 (0,01) + 1
= 61 Responden
Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data yang
diperoleh dari sumber pertama, baik dari kuesioner
maupun wawancara langsung kepada karyawan PT.
Veneta Indonesia Cabang Sentul, sedangkan data
sekunder diperoleh melalui dokumentasi perusahaan,
studi literatur, internet dan studi kepustakaan yang
sesuai dengan penelitian ini.

TEKNIK ANALISIS DATA
1.

2.

3.

Uji Kualitas Data, meliputi:
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas
Uji Asumsi Klasik, meliputi:
a. Uji Normalitas
b. Uji Heteroskedastisitas
c. Uji Multikolinieritas
Uji Hipotesis, meliputi:
a. Persamaan Regresi
b. Uji F (Uji Simultan)
c. Koefisien Determinasi (R2)
d. Uji t (Uji Parsial)
e. Pengaruh Dominan

4.2

Tidak Pengaruh

Pengaruh

KESIMPULAN

Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual

Uji Validitas dan Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang
valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti
memiliki validitas rendah. Guna memastikan valid
atau tidaknya suatu data maka kolom yang dilihat
adalah bagian Corected Item-Total Corelation.
Dikatakan valid jika r-hitung > 0,300. Sebaliknya
dikatakan tidak valid apablila r-hitung < 0,300.

4.
4.1

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN
Data Sampel
Menurut Sukardi (2012:54) berpendapat bahwa
sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi
yang dipilih untuk sumber data. Sedangkan menurut
Sugiyono (2016:81), sampel merupakan bagian dari
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian
Internal
No.
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9

r
Hitung
0.614
0.474
0.531
0.473
0.472
0.517
0.599
0.452
0.316

Keterangan
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem
Manajemen Mutu
No.
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10
X2.11

r
Hitung
0.658
0.597
0.560
0.634
0.771
0.589
0.396
0.535
0.449
0.661
0.620

Keterangan
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3

suatu instrumen dapat dikatakan handal atau reliabel
bila memiliki koefesien keandalan atau alpha sebesar
0,60 atau lebih.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
r
No Pernyataan hitung
1
Variabel X1 0,800
2
Variabel X2 0,873
3
Variabel Y
0,865

r tabel
0,60
0,60
0,60

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari tabel hasil uji validitas dan reliabilitas
diatas dapat dinyatakan bahwa data variabel yang
terkumpul valid dan reliabel.
4.3

Uji Asumsi Klasik
Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
4.3.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi data variabel independent (X)
dan data variabel dependent (Y) memiliki distribusi
normal atau tidak. Dalam persamaan regresi
dikatakan baik apabila data pada variabel independent
(X) dan data variabel dependent (Y) berdistribusi
mendekati normal atau bahkan normal. Dalam uji
normalitas, untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak maka dapat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan histogram, dan
pendekatan grafik.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja
No.
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

r
Hitung
0.663
0.586
0.690
0.427
0.688
0.628
0.609
0.458
0.517
0.580

Keterangan
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3
Valid, karena nilai rhitung > 0,3

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui
tingkat konsistensi butir pernyataan yang dikatakan
reliabel atau handal, jika jawaban responden terhadap
pernyataan yang diajukan selalu konsisten. Untuk uji
reliabilitas digunakan teknik alpha cronbach, dimana

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
4.3.2 Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas terlihat
bahwa semua nilai tolerance dari semua variabel
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independent atau variabel bebas (X) lebih besar 0,1
serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang 10
maka dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari
multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model

Tabel 5. Hasil Uji Multikolenearitas
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
Hasil Kesimpulan Hasil Kesimpulan

Variabel
Pengendalian
Internal
Sistem
Manajemen
Mutu

0.647

> 0.1

1.545

< 10

0.647

> 0.1

1.545

< 10

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas
Dari
grafik
scatterplot
untuk
uji
heteroskedastisitas diatas didapatkan pola yang jelas,
seperti titik menyebar di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y, maka didapat bahwa dalam regresi ini
tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi
layak dipakai untuk memprediksi variabel
independent.

1

(Constant)
Pengendalian
_Internal
Manajemen_
Mutu

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
7.893
4.674

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
1.689

.097

.324

.134

.290

2.422

.019

.458

.117

.466

3.897

.000

Persamaan regresi berganda yang terbentuk dari hasil
diatas adalah:
Y = 7,893 + 0,324 X1 + 0,458 X2 + e
Persamaan regresi tersebut mempunyai makna
sebagai berikut:
a. Konstanta = 7,893
Jika variabel pengendalian internal dan sistem
manajemen mutu dapat dianggap sama dengan nol,
maka variabel kinerja karyawan sebesar 7,893.
b. Pengendalian internal (X1) = 0,324
Jika variabel pengendalian internal mengalami
kenaikan 1 satuan, sementara sistem manajemen
mutu diasumsikan tetap, maka kinerja karyawan
akan meningkat sebesar 0,324, dan sebaliknya.
c. Sistem manajemen mutu (X2) = 0.458
Jika variabel sistem manajemen mutu mengalami
kenaikan
1
satuan,
sementara
variabel
pengendalian internal diasumsikan tetap, maka
kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0.458,
dan sebaliknya.
4.5

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
4.4

Analisis Regresi Linier Berganda
Dari hasil analisis menggunakan resgresi
berganda didapatkan hasil sebagai berikut.

Uji F
Berdasarkan hasil uji F dari tabel di bawah
menunjukkan bahwa nilai Anova Fhitung sebesar
24,937 > Ftabel= 3,16 dengan tingkat (Sig.) 0,000
atau dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil
dari nilai probabilitas 0,05. Hal tersebut
membuktikan, bahwa secara simultan terdapat
pengaruh signifikan variabel independen antara
pengendalian internal dan sistem manajemen mutu
terhadap variabel dependen kinerja karyawan.
Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
Squares
Df
Square
F
Sig.
1
Regressi
395.870
2
197.935 24.937 .000b
on
Residual 460.360
58
7.937
Total
856.230
60
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
b. Predictors: (Constant), Pengendalian internal, sistem
manajemen mutu
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4.6

Uji T
Hasil uji regresi secara parsial di SPSS for
windows 22.0 dapat dilakukan dengan dua cara. Yang
pertama, apakah variabel X berpengaruh signifikan
atau tidaknya terhadap variabel Y dapat dilihat
apabila hasil Sig. lebih kecil dari 0,05 (Sig.<0,05)
atau dibawah 5%. Apabila hasil Sig. lebih kecil dari
0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel X
tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y.
Berdasarkan hasil uji T untuk uji regresi parsial
menunjukkan bahwa:
a. Secara parsial variabel pengendalian internal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan di PT. Veneta Indonesia
Cabang Sentul dikarenakan t-hitung (2,422) >
-ttabel (2,00172) serta nilai signifikansinya
dibawah 0,05.
b. Secara parsial variabel sistem manajemen
mutu berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan di PT. Veneta
Indonesia Cabang Sentul dikarenakan thitung (3,897) > t-tabel (2,00172) serta nilai
signifikansinya dibawah 0,05.
4.7

Hasil Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa
variabel yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan
menjelaskan kemampuan pada seluruh variabel
bebas, yang dapat menjelaskan variabel terikat.
Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model R
1
.680a

R
Adjusted
Square R Square
.462
.444

Std. Error
of
the
Estimate
2.81731

a. Predictors: (Constant), Pengendalian internal,
Sistem manajemen mutu
b. Dependent Variable: Kinerja karyawan
Hasil dari tabel di atas menunjukan nilai
koefisiensi determinasi Adjusted R Square sebesar =
0,444 atau sebesar 44,4% yang berarti bahwa variabel
pengendalian internal dan sistem manajemen mutu
secara bersama-sama mempengaruhi kinerja
karyawan sebesar 44,4% sedang sisanya sebesar
55,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dijelaskan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah
dilakukan ternyata variabel pengendalian internal
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian
menunjukkan, nilai t-hitung 2,422 dengan nilai
signifikansi 0,019 atau dibawah 0,05 sehingga H0
ditolak. Apabila ditinjau dari segi pengendalian
internal, manajemen PT. Veneta Indonesia Cabang
Sentul sudah menerapkan pengendalian internal baik
dari segi lingkungan pengendalian, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, penilaian
resiko maupun pengawasan. Salah satu contoh
pengendalian internal yang sudah dilakukan adalah
sudah dibuatkan prosedur atau SOP untuk
mempermudah proses kerja, namun kenyataannya
masih terdapat beberapa karyawan yang kurang
memahami serta tidak konsisten terhadap penerapan
SOP tersebut. Dari sudut pandang lain perusahaan
telah menetapkan rencana komunikasi internal
maupun eksternal, namun kenyataannya masih
terdapat komunikasi antar divisi yang berjalan kurang
baik. Selain itu perlu dilakukannya pengawasan yang
baik dari manajemen atas seluruh proses operasional
perusahaan.
Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh
penerapan sistem manajemen mutu. Berdasarkan
hasil uji hipotesis yang telah dilakukan variabel
sistem manajemen mutu memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Hasil penelitian menunjukkan, nilai t-hitung 3,897
dengan nilai signifikansi 0,000 atau dibawah 0,05
sehingga H0 ditolak. Penerapan sistem manajemen
mutu pada PT. Veneta Indonesia sebenarnya sudah
cukup baik hal ini dapat dibuktikan dengan sudah
dipenuhinya semua persyaratan penerapan sistem
manajemen mutu. Salah satu bukti pemenuhan dari
persyaratan sistem manajemen mutu adalah sudah
ditetapkannya sasaran mutu pada masing-masing
divisi dan dilakukan pemantauan setiap periodenya,
namun kenyataannya masih ditemukan beberapa
sasaran mutu dari beberapa divisi yang tidak
mencapai target.
Jika dilihat dari sudut pandang lain dari
penerapan sistem manajemen mutu perusahaan telah
menerapkan sistem audit internal dalam memastikan
keefektifan penerapan sistem manajemen mutu
tersebut. Dari hasil audit internal menunjukkan masih
terdapat beberapa laporan monitoring yang belum
dibuat secara berkala serta penanganan sistem
dokumentasi yang tidak sesuai sebagaimana
disebutkan dalam daftar induk catatan mutu masingmasing divisi.
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SIMPULAN
1. Secara simultan pengendalian internal dan
penerapan
sistem
manajemen
mutu
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan pada PT. Veneta Indonesia Cabang
Sentul.
2. Secara parsial pengendalian internal
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan pada PT. Veneta Indonesia Cabang
Sentul.
3. Secara parsial penerapan sistem manajemen
mutu berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan pada PT. Indonesia Cabang Sentul.
SARAN
1. Pimpinan atau dalam hal ini manajemen PT.
Veneta
Indonesia
sebaiknya
selalu
memperhatikan sistem pengendalian internal
dan penerapan sistem manajemen mutu. Hal
ini menjadi sangatlah penting dikarenakan
kedua variabel ini secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan.
2. Khususnya dalam hal pengendalian internal,
pada dasarnya sistem pengendalian internal
di perusahaan sudah baik namun belum
mencapai nilai ideal. Oleh karena itu
sebaiknya tingkat pengendalian internal
terhadap kinerja karyawan dipertahankan
dengan cara pimpinan selalu memonitor dan
mengontrol kerja para karyawannya agar
semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
3. Terkait peningkatan kinerja karyawan maka
penerapan sistem manajemen mutu perlu
ditingkatkan, hal ini dapat dilakukan dengan
dilakukannya training kembali peningkatan
kompetensi karyawan. Diperlukan adanya
komitmen
dari
manajemen
puncak
perusahaan
untuk penerapan
sistem
manajemen mutu secara berkesinambungan
agar penerapan sistem manajemen mutu
dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan perusahaan.
4. Secara umum, manajemen diharapkan dapat
menerapkan pengawasan melekat (waskat)
yang lebih baik dengan menciptakan suatu
mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan
dapat dipantau dengan mudah sehingga
secara
otomatis
gejala
timbulnya
penyimpangan atau kesalahan dapat dilihat
dengan segera yang bertujuan untuk
menigkatkan kualitas pengawasan terhadap
karyawannya.
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Pengaruh Stimulus Pemasaran, Stimulus Lingkungan, dan Gaya Hidup
Terhadap Keputusan Membeli Di Minimarket (Studi Kasus Pelanggan
Indomaret Di Kota Bogor)
Eko Wahyu Widayat
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Depok
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ABSTRAK
Seiring persaingan bisnis yang semakin ketat, maka perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan
kinerjanya. Hal ini bertujuan agar bisnisnya dapat terus bertahan dari persaingan yang sangat ketat saat ini
termasuk dalam bisnis retail. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa
sajakah yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih minimarket. Metode penilian ini adalah kuantitatif
dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara
purposive sampling. Adapun sampel tersebut berjumlah 100 responden, dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 47,7% faktor-faktor keputusan pembelian
dapat dijelaskan oleh stimulus pemasaran, stimulus lingkungan dan gaya hidup sedangkan sisanya 52,3%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara
simultan variabel stimulus pemasaran, stimulus lingkungan dan gaya hidupsecara serempak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel stimulus pemasaran
dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel stimulus lingkungan tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di minimarket.
Kata Kunci : Stimulus Pemasaran, Stimulus Lingkungan, Gaya Hidup, Keputusan, Minimarket
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia
terus mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Hal ini salah satunya ditandai dengan
banyaknya perusahaan baru yang muncul baik
di bidang kuliner, industri termasuk
minimarket.
Hal tersebut tentunya akan berdampak
terhadap persaingan usaha yang semakin ketat.
Tentu akan menimbulkan dampak baik
dampak positif maupun dampak negatif.
Dampak positif yang ditimbulkan antara lain
para pelaku usaha akan terus meningkatkan
kualitas produk, pelayanan, kebersihan dan
lain sebagainya sehingga usahanya semakin
diminati pelanggannya. Dampak negatifnya
tentu akan menyebab- kan menurunnya omzet
penjualan sebagai akibat adanya persaingan
usaha tersebut.
Dalam dunia
retail
khususnya
minimarket,
terlepas
dampak
posisif
maupun negatif
yang ditimbulkan hal
menarik lainnya yang terjadi adalah
adanya perubahan gaya hidup masyarakat
dimana saat ini lebih banyak masyarakat yang
memilih untuk membeli berbagai kebutuhan
sehari-hari
mereka
di minimarket yang
ada seperti Alfamart, Indomaret maupun
minimarket lainnya dibandingkan mereka
harus melakukan pembelian di pasar-pasar
tradisional atau sekedar warung kelontong
yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat
tersebut. Guna memenangkan persaingan
tersebut maka sudah selayaknya jika para
pelaku usaha tentu akan melakukan
berbagai
cara
untuk memenangkan
persaingan yang ada dengan menyusun
berbagai strategi bisnis. Salah satunya yang
banyak dilakukan adalah dengan memberikan
stimulus
pemasaran baik yang berkaitan
dengan produk, harga, promosi, lokasi
orang,proses dan pelayanan maupun yang
berhubungan dengan stimulus lingkungan
seperti kelompok, keluarga, status sosial

seseorang, pengetahuan,
nilai maupun
keyakinan.
Guna memastikan aspek mana yang
sebenarnya menjadi dasar bagi masyarakat
untuk memutuskan memilih minimarket yang
ada saat ini maka perlu dilakukan penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul pengaruh stimulus pemasaran, stimulus
lingkungan dan gaya hidup terhadap keputusan
membeli di minimarket (studi kasus pelanggan
Indomaret di Kota Bogor)

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah secara simultan stimulus
pemasaran, stimulus lingkungan dan gaya
hidup berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian di minimarket?
2. Apakah secara parsial stimulus pemasaran
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket?
3. Apakah
secara
parsial
stimulus
lingkungan
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian di
minimarket?
4. Apakah secara parsial gaya hidup
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket?

1.3. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah di atas maka
penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yang
dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah secara simultan
stimulus pemasaran, stimulus lingkungan
dan gaya hidup berpengaruh signifikan
terhadap
keputusan pembelian di
minimarket.
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial
stimulus
pemasaran
berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
di minimarket.

VOL. 10, NO 1 TAHUN 2018 -ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI

69

3.

4.

Untuk mengetahui apakah secara parsial
stimulus
lingkungan
berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
di minimarket?
Untuk mengetahui apakah secara parsial
gaya hidup berpengaruh signifikan
terhadap
keputusan pembelian di
minimarket?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
Perkembangan dunia usaha yang semakin
pesat membuat para pelaku bisnis harus
memahami dengan baik berbagai faktor yang
menjadi dasar para pelanggan untuk
melakukan pembelian. Hal ini tentu sangat erat
kaitannya dengan pemasaran (marketing).
Banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pemasaran. Kotler
(2013:5) mengatakan bahwa pemasaran sering
kali disebut juga dengan istilah marketing.
Pemasaran sendiri adalah mengidentifikasi dan
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
Singkatnya pemasaran adalah memenuhi
kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.
Pendapat lainnya dikemukakan oleh
Djaslim dalam Abdurrahman (2015:2)
mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu
sistem total dari kegiatan bisnis yang
dirancang untuk merencanakan, menentukan
harga,
promosi,
mendistribusikan barang-barang yang dapat
memuaskan keinginan dan mencapai pasar
sasaran serta tujuan perusahaan.
Mengingat pemasaraan sangat erat
kaitannya dnegan strategi dalam bisnis maka
para
pelaku
usaha
tentunya
harus
memperhatikan dengan baik berbagai stimulus
yang
diperkirakan
mampu
merangsan
seseorang untuk melakukan pembelian sebuat
produk. Stimulus tersebut bisa berupa
pemasaran maupun lingkungan. Namun karena
kehidupan pelanggan yang juga terus
mengalami perkembangan yang sangat cepat
khususnya yang berkaitan gaya hidup,

maka hal tersebut tentu juga harus menjadi
pertimbangan dalam mengambil berbagai
strategi untuk memenangkan persaingan.

2.1.1. Stimulus Pemasaran
Stimulus atau stimuli merupakan bentuk
fisik, visual, atau komunikasi verbal yang
dapat mempengaruhi individu. Stimulus
merupakan rangsangan terhadap konsumen
untuk melakukan pembelian terhadap produk
atau jasa yang ditawarkan. Stimulus terdiri
dari 2 bentuk, yaitu: (1) Stimulus pemasaran,
dan (2) Stimulus lingkungan yaitu sosial dan
budaya (Setiadi, 2008:45).
Stimuli
pemasaran
adalah
setiap
komunikasi atau stimuli fisik yang didesain
untuk mempengaruhi konsumen. Beberapa hak
yang dapat digolongkan ke dalam stimulus
pemasaran antara lain produk, harga, promosi,
lokasi, orang, proses serta pelayanan (Kotler
dalam Bagus, 2011:1).
Produk. Banyak ahli mengemukakan
pendapatnya tentang produk. Salah satunya
Kotler dalam Suparyanto dan Rosad
(2015:104) mengemukakan bahwa Product is
any thing that can be offered to market to
statisfy a want or need (Produk adalah sesuatu
yang dapat ditawarkan kepasar untuk
memuaskan keinginan dan kebutuhan). Pada
dasarnya setiap produk memiliki beberapa
tingkatan (Suparyanto dan Rosad, 2015:105)
diantaranya: (1) Manfaat inti, yaitu manfaat
dasar yang sebenarnya dibeli oleh konsumen,
(2) Produk dasar, dimana merupakan wujud
konkrit dari suatu produk, serta (3) Produk
yang diharapkan yaitu suatu kondisi yang
diharapkan konsumen saat membeli produk.
Harga. Dalam sebuah bisnis harga
memiliki peranan yang sangat penting. Banyak
pendapat tentang harga dikemukakan oleh para
ahli. Kotler (2015:67) mengatakan bahwa
harga adalah salah satu elemen bauran
pemasaran yang menghasilkan pendapatan,
elemen lain menghasilkan biaya. Tjiptono
(2016:289) mendefinisikan pengertian harga
yang
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merupakan satuan moneter atau ukuran
lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya)
yang ditukarkan agar memperoleh hak
kepemilikan atau penggunaan suatu barang
atau jasa. Harga menjadi sangat penting karena
berhubungan dengan uang yang harus
dikeluarkan oleh pelanggan guna mendapatkan
sebuah produk atau jasa (Widayat, 2014:74).
Promosi. Promosi merupakan tugas yang
paling penting yang perlu dilakukan oleh
seorang marketer, begitu pun oleh seorang staf
yang berkecimpung dalam perusahaan ketika
memberikan informasi kepada orang lain atau
pun berkomunikasi kepada konsumen.
Adapun pendapat para ahli mengungkapkan
bahwa promosi adalah salah satu faktor
penentu
keberhasilan
suatu
program
pemasaran (Hurriyati, 2015:57) dengan
baurannya (Suparyanto dan Rosad, 2015:177180) meliputi periklanan (advertising),
promosi
penjualan
(sales
promotion),
penjualan pribadi (personal selling), hubungan
masyarakat (public relation), publisitas
(publicity) dan pemasaran langsung (direct
marketing).
Lokasi. Widayat (2014:75) mengatakan
bahwa lokasi merupakan tempat dimana bisnis
tersebut dijalankan maupun sebagai saluran
distribusi. Dalam hal tempat sebagai lokasi
maka tempat diartikan sebagai lokasi yang
digunakan dalam berbisnis. Adapun yang
dikatakan oleh Sunyoto dan Susanti (2015:60),
tempat (place) merupakan fungsi distribusi
distribusi dan logistik yang dilibatkan dalam
rangka menyediakan prodak dan jasa sebuah
perusahaan.
Orang. Sehubungan dengan bauran
pemasaran jasa terkait dengan orang atau
people pada sebuah kafe merupakan peran
penting untuk keberhasilan penyampaian jasa
yang ditawarkan oleh perusahaan kepada
konsumen. Sunyoto dan Susanti (2015:64)
mengatakan bahwa orang (people) merupakan
unsur penting, baik dalam produksi maupun
penyampaian kebanyakan jasa. Orang-orang
secara bertahap menjadi bagian diferensiasi
yang

mana perusahaan-perusahaan jasa mencoba
menciptakan nilai tambah dan memperoleh
keunggulan kompetitif.
Proses. Proses menurut Suparyanto dan
Rosad (2015:131) adalah proses produksi dan
distribusi jasa sehingga sampai kepada pasar
sasaran dapat dilakukan dengan metode yang
berbeda. Pendapat lain mengatakan bahwa
proses adalah semua prosedur aktual,
mekanisme dan aliran aktivitas yang
digunakan
untuk
menyampaikan
jasa
(Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati,
2015:64).
Pelayanan. Kualitas pelayanan tentunya
sangat erat kaitannya dengan kualitas jasa.
Pengukuran kualitas jasa dalam model
SERVQUAL didasarkan pada skala multi-item
yang dirancang untuk mengukur harapan dan
persepsi pelanggan, serta gap diantara
keduanya dalam dimensi-dimensi utama
kualitas
jasa.
Tjiptono
(2016:282)
mengidentifikasi sepuluh dimensi pokok,
yakni reabilitas, daya tanggap, kompetensi
akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas,
keamanan, kemampuan memahami pelanggan,
dan bukti fisik. Namun penelitian berikutnya,
Parasuraman, et.al. dalam Tjiptono (2016:282)
menyempur- nakan dan merangkum sepuluh
dimensi tersebut. Kompetensi, kesopanan,
kredibilitas dan keamanan disatukan menjadi
jaminan (assurance).

2.1.2. Stimulus Lingkungan
Stimulus lingkungan adalah stimuli fisik
yang didesain untuk mempengaruhi keadaan
lingkungan. Berhasil tidaknya stimulus akan
dipengaruhi oleh: (1) Karakteristik stimulus
yang mempengaruhi persepsi tersebut antara
lain elemen indrawi dan elemen struktural, dan
(2) Kemampuan konsumen untuk mendeteksi
perbedaan misalnya cahaya, suara, aroma/bau
dan lainnya (Setiadi, 2008:67).
Stimulus Sosial. Perilaku konsumen
dipengaruhi oleh faktor sosial seperti:
kelompok refrensi, keluarga, peran dan status
sosial. Faktor-faktor sosial yaitu keluarga,
teman-teman, kelompok yang
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dijadikan acuan atau referensi. Kelompok
referensi terdiri dari seluruh kelompok yang
mempunyai pengaruh langsung maupun tidak
langsung terhadap sikap perilaku seseorang.
Posisi seseorang dalam kelompok dapat
diidentifikasikan dalam peran dan status sosial.
Orang seringkali membeli suatu produk dan
memamerkannya dalam masyarakat sebagai
simbol dari status yang dia miliki. Hal ini
perlu diperhatikan para pemasar sebagai suatu
target bagi suatu kebijakan pemasaran yang
akan diambil. Kelas sosial adalah pembagian
anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu
hierarki kelas- kelas status yang berbeda,
sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif
sama mempunyai kesamaan. Kelas sosial
sangat berpengaruh baik dalam pembelian
maupun dalam konsumsi suatu produk.
Dengan demikian ada penjenjangan dalam
kelas sosial, mulai dari yang paling rendah
sampai dengan yang paling tinggi. Begitu juga
dengan budaya dalam konteks pemahaman dan
pengaruhnya terhadap perilaku konsumen,
budaya merupakan keseluruhan keyakinan dan
nilai yang ada pada konsumen itu sendiri
(Setiadi, 2008:84).
Stimulus Budaya. Budaya mencakup
aspek pengetahuan, nilai dan keyakinan,
artinya bahwa pengetahuan, nilai-nilai dan
keyakinan merupakan bagian penting yang
tidak dapat dipisahkan dari budaya yang dapat
mempengaruhi perilaku konsumen yang
merupakan masyarakat yang tinggal di suatu
budaya tertentu (Setiadi, 2008:71). Budaya
adalah kompleks yang menyeluruh yang
mencakup pengetahuan, keyakinan, seni,
hukum, moral, serta kebiasaan dan kapabilitas
lainnya yang dikuasai individu sebagai
anggota masyarakat (Hawkins dalam Setiadi,
2008:112).

2.1.3. Gaya Hidup
Yuniarti (2015:26) yang mengatakan
bahwa gaya hidup merupakan gambaran bagi
setiap orang yang mengenakannya dan
menggambarkan seberapa besar nilai moral
orang tersebut dalam masyarakat

disekitarnya. Gaya hidup adalah pola hidup
seseorang di dunia yang diekspresikan dalam
aktivitas, minat dan opininya.
Mowen dalam Hurriyati (2015:92)
menuturkan pengertian gaya gidup yaitu
menunjukkan bagaimana orang hidup,
bagaimana mereka membelanjakan uangnya
dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu
mereka.
Yuniarti (2015:36) mengatakan bahwa
gaya hidup memengaruhi perilaku seseorang
yang akhirnya menentukan pilihan konsumsi
seseorang. Para peneliti pasar yang menganut
pendekatan
gaya
hidup
cenderung
mengklasifikasikan konsumen berdasarkan
veriabel-variabel AIO yaitu: activity, interest
dan opinion.
Kemudian Plummer dalam Hurriyati
(2015:92) mengatakan bahwa gaya hidup
mengukur aktivitas manusia dalam hal,
bagaimana mereka menghabiskan waktunya,
minat mereka terhadap apa yang dianggap
penting, pandangan- pandangan baik terhadap
diri sendiri maupun orang lain dan karakter
orang dasar yang pernah dilalui dalam
kehidupan (life cycle),penghasilan, pendidikan,
dan dimana mereka tinggal. Dimensi gaya
hidup merupakan pengklasifikasian knsumen
berdasarkan variabel AIO yang terdiri dari
activity (aktivitas), interest (minat) dan
opinion (pandangan).

2.1.4. Keputusan Pembelian
Mengamati perilaku konsumen dalam
menjalani kehidupannya sehari hari, konsumen
selalu berbelanja apa saja yang dibutuhkan,
mulai dari komoditi yang diperlukan sampai
kebarang yang sebetulnya kurang diperlukan
tetapi dibeli juga. Keputusan pembelian ialah
seorang calon pembeli harus mengambil
keputusan pembelian, keputusan tersebut
mungkin dapat berupa tidak memilih salah
satu alternatif yang tersedia (Sudaryono,
2014:220).
Disisi lain para pembeli memiliki motifmotif pembelian yang mendorong mereka
untuk melakukan pembelian.
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Menurut Alma (2014:97) terdapat 3 (tiga) macam
buying motives, yaitu:
1. Primary buying, yaitu motif untuk
membeli yang sebenarnya, misalnya,
kalau orang mau makan ia akan mencari
nasi.
2. Selective buying motive, yaitu pemilihan
terhadap barang, ini berdasarkan ratio
misalnya, apakah ada keuntungan apabila
membeli karcis. Seperti seseorang ingin
pergi ke Jakarta cukup dengan membeli
karcis kereta api kelas ekonomi, tidak
perlu kelas eksekutif. Berdasarkan waktu
misalnya membeli makanan dalam kaleng
yang mudah dibuka, agar lebih cepat.
Berdasarkan emosi, seperti membeli
sesuatu karena meniru orang lain.
3. Patronage buying motive, ini adalah
selective buying motive yang ditujukan
kepada tempat atau toko tertentu.
Pemilihan ini bisa timbul karena layanan
memuaskan, tempatnya dekat, cukup
persediaan barang, ada halaman parkir,
orang- orang besar suka belanja ke tempat
tersebut dan lain sebagainya.
Dengan ketiga motivasi tersebut maka
pembeli akan terdorong untuk melakukan
pembelian, atas dasar berbagai pertimbangan
yang ada.

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
Ho : βi = 0, dimana i = 1,2,3 yang berarti
secara simultan stimulus pemasaran,
stimulus lingkungan dan gaya hidup tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket.
H1 : βi ≠ 0 dimana i = 1,2,3 yang berarti
secara simultan stimulus pemasaran,
stimulus lingkungan dan gaya hidup
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket.
2. Hipotesis 2
Ho : β1 = 0, berarti secara parsial stimulus
pemasaran tidak berpengaruh signifikan
terhadap
keputusan pembelian di
minimarket.
H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial stimulus
pemasaran
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di
minimarket.

3.

2.2. Kerangka Konseptual
Di bawah ini adalah gambaran kerangka
konseptual yang digunakan dalam penelitian
ini.

4.

Hipotesis 3
Ho : β2 = 0, berarti secara parsial secara
parsial stimulus lingkungan tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket.
H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial secara
parsial stimulus lingkungan berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
di minimarket.
Hipotesis 4
Ho : β3 = 0, berarti secara parsial secara
parsial gaya hidup tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
di minimarket.
H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial secara
parsial gaya hidup berpengaruh signifikan
terhadap
keputusan pembelian di
minimarket.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

2.3. Hipotesis

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta
kerangka pemikiran yang telah penulis
sampaikan di atas, maka hipotesis

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bogor.
Berlangsung selama 3 (tiga) bulan

VOL. 10, NO 1 TAHUN 2018 -ISSN - 2088 - 1312 JURNAL GICI

73

yang dimulai pada Bulan Juli 2018 sampai
dengan Bulan September 2018.

3.2. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif.
Adapun metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian survei
yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan
dari sampel atas populasi untuk mewakili
seluruh populasi. Ini berarti bahwa sampel
yang digunakan dalam penelitian ini diambil
dari populasi yang secara langsung menjadi
obyek penelitian (Sugiyono, 2014:6).

3.3. Populasi dan Sampel
Sugiyono (2014:80) mengatakan bahwa
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi
bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan
benda-benda alam yang lain.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang
ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi
meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang
dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Kota Bogor yang melakukan
pembelian di Indomaret minimal sekali dalam
sebulan.
Sejalan dengan pengertian populasi,
banyak juga ahli yang mendefinisikan
pengertian
tentang
sampel.
Sugiyono
(2014:81) mengatakan bahwa sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.
Pendapat ahli lainya Arikunto (2013:174)
mengatakan bahwa jika kita akan meneliti
sebagian dari populasi, maka penelitian
tersebut penelitian sampel. Sampel adalah
representasi dari sebuah populasi. Mengingat
sampel penelitian ini cukup banyak yaitu
masyarakat Kota Bogor namun belum
diketahui dengan pasti masyarakat mana yang
melakukan pembelian di Indomaret maka
penulis
menggunakan
rumus
menurut
Ferdinand

dalam Ghanimata (2012:45-46), sebagai berikut:

n = (0,25) x {(Zα/2)/ε}2

Keterangan:
n
: Banyaknya sampel
Zα/2 : Nilai tabel atas tingkat keyakinan
ε
: Kesalahan penarikan sampel (10%)
Dengan tingkat keyakinan 95% maka
nilai Zα/2 yang didapat adalah 1,96 serta
tingkat kesalahan penarikan sampel sebesar
10% maka jumlah sampelnya adalah (0,25) x
(1,96/0,1)2 = 96,04
(dibulatkan menjadi 100 responden)

3.4. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2014:137)
menyatakan
bahwa terdapat dua hal utama yang
mempengaruhi
kualitas
data
hasil
penelitian yaitu
kualitas
instrumen
penelitian dan kualitas pengumpulan data.
Kualitas instrumen penelitian berkenaan
dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan
kualitas pengumpulan
data
berkenaan
ketepatan cara-cara yang digunakan untuk
mengumpulkan
data. Oleh karena itu
instrumen yang telah teruji validitas dan
reliabilitasnya,
belum tentu dapat
menghasilkan data yang valid dan reliabel,
apabila instrumen tersebut tidak digunakan
secara tepat dalam pengumpulan datanya”.
Selanjutnya perlu penulis sampaikan bahwa
dalam melakukan penelitian ini penulis
mengumpulkan data primer yaitu data asli
yang dikumpulkan oleh periset untuk
menjawab
masalah
riset secara
khusus (Sunyoto, 2014:28). Juga data
sekunder yaitu data yang tidak langsung
berasal dari sumber datanya dimana
biasanya data tersebut dikumpulkan oleh
lembaga pengumpul
data dan
dipublikasikan kepada masyarakat pengguna
data (Sunyoto, 2015:42).
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah kuesioner yang merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara membuat pertanyaan yang akan
dibagikan kepada
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responden selaku objek penelitian. Responden
diminta untuk memilih salah satu jawaban
yang telah dipersiapkan.

Tabel 4.1. Uji Validitas Stimulus
Pemasaran

3.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah maupun hipotesis
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi
berganda guna mengetahui sejauh mana
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikatnya.
Guna menguji pengaruh beberapa
variabel bebas yang diteliti dengan variabel
terikat dapat digunakan model matematika
dibawah ini.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan:
Y
= Keputusan Pembelian
a
= Intersep
b1...b3 = Koefisien regresi
X1
= Stimulus
Pemasaran
X2
= Stimulus
Lingkungan X3= Gaya Hidup
e
= Standar erorr

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom
Corrected Item Total Correlation diatas 0,3
sehingga semua item pernyataan tentang
stimus pemasaran dinyatakan valid dan dapat
digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.2. Uji Validitas Stimulus
Lingkungan

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom
Corrected Item Total Correlation diatas 0,3
sehingga semua item pernyataan tentang
stimulus lingkungan dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.3. Uji Validitas Gaya Hidup

4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian secara terperinci penulis
sampaikan dibawah ini meliputi tanggapan
responden, uji kualitas data yang meliputi uji
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik baik
uji normalitas, uji multikolinieritas maupun uji
heteroskedas- tisitas, serta uji hipotesis yang
meliputi hasil regresi, uji simultan, koefisien
determinasi, uji parsial serta pengaruh
dominan.

4.1.1. Uji Kualitas Data

Semua nilai rhitung yang terdapat dalam kolom
Corrected Item Total Correlation diatas 0,3
sehingga semua item pernyataan tentang gaya
hidup dinyatakan valid dan dapat digunakan
untuk uji selanjutnya.
Tabel 4.4. Uji Validitas Keputusan Beli

Uji ini dilakukan untuk mengetahui
apakah item pernyataan yang digunakan valid
dan reliabel atau tidak, seperti terlihat pada
tabel-tabel di bawah ini.
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Semua nilai rhitung yang terdapat dalam
kolom Corrected Item Total Correlation diatas
0,3 sehingga semua item pernyataan tentang
keputusan pembelian dinyatakan valid dan
dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Adapun hasil uji reliabilitas keempat
variabel tersebut dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4.5. Uji Reliabilitas
Cronbach SIMPULA
α
N
Stimulus Pemasaran
0,93
Reliabel
1
Stimulus Lingkungan 0,87
Reliabel
5
Gaya Hidup
0,72
Reliabel
6
Keputusan Beli
0,85
Reliabel
6
Semua nilai cronbach
diatas 0,6 sehingga
semua item pernyataan dinyatakan reliabel.
VARIABEL

sehingga model regresi layak digunakan untuk
memprediksi keputusan pembelian.
Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas
VARIABEL
Stimulus Pemasaran

TOL.
VIP
0,40
2,50
0
1
Stimulus
0,40
2,46
Lingkungan
5
6
Gaya Hidup
0,67
1,47
9
4
Data di atas menunjukkan bahwa semua
nilai tolerance variabel independen yang ada
diatas 0,1 serta nilai VIF-nya dibawah 5 yang
berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas
antara variabel yang satu dengan variabel
lainnya.
Uji
selanjutnya
yaitu
Uji
Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada
gambar.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik
Uji ini wajib dilakukan sebelum
seseorang melakukan analisis regresi linier
berganda. Adapun uji asumsi klasik yang
dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
(1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas dan
(3) uji heteroskedastisitas. Hasilnya penulis
sampaikan di bawah ini.

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas Grafik
Scatterplot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk sebuah pola tertentu.
Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedas-tisitas
pada model regresi.

4.1.3. Uji Hipotesis

Gambar 4.1. Uji Normalitas
Grafik di atas memperlihatkan bahwa
variabel berdistribusi normal. Hal ini
ditunjukkan oleh gambar histogram yang tidak
miring ke kanan maupun ke kiri

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).
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Tabel 4.7. Persamaan Regresi

Melihat nilai Unstandardized Coefficients Beta di atas, maka dapat ditentukan
persamaan regresi linier bergandanya, sebagai
berikut:
Y = 4,284 + 0,391X1 + 0,151X2 + 0,600X3
Yang berarti bahwa:
1. Konstanta sebesar 4,284 yang berarti jika
variabel stimulus pemasaran, stimulus
lingkungan dan gaya hidup dianggap nol
maka variabel keputusan pembelian
hanya sebesar 4,284.
2. Koefisien regresi variabel stimulus
pemasaran diperoleh nilai sebesar 0,391
yang berarti jika variabel stimulus
pemasaran mengalami kenaikan sebesar
satu satuan sementara variabel stimulus
lingkung- an dan gaya gidup diasumsikan
tetap maka keputusan pembelian akan
mengalami kenaikan sebesar 0,391.
3. Koefisien regresi variabel stimulus
lingkungan diperoleh nilai sebesar 0,151
yang berarti jika variabel stimulus
lingkungan mengalami kenaikan sebesar
satu satuan sementara variabel stimulus
pemasaran dan gaya hidup diasumsikan
tetap maka keputusan pembelian akan
mengalami kenaikan sebesar 0,151.
4. Koefisien regresi variabel gaya hidup
diperoleh nilai sebesar 0,600 yang berarti
jika variabel gaya hidup mengalami
kenaikan sebesar satu satuan sementara
variabel stimulus pemasaran dan stimulus
lingkungan diasumsikan tetap maka
keputusan pembelian akan mengalami
kenaikan sebesar 0,600.

Tabel 4.8. Hasil Uji F

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung adalah 31,120. Sementara itu nilai Ftabel
yang dilihat pada Tabel Nilai- nilai untuk
Distribusi F adalah 2,700. Dengan demikian
maka dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung =
31,120 > dari Ftabel = 2,700. Ini berarti bahwa
variabel independen yang terdiri dari stimulus
pemasaran, stimulus lingkungan dan gaya
hidup secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian di minimarket.
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,477 atau 47,7%.
Ini berarti bahwa variabel independen yang
berupa
stimulus
pemasaran,
stimulus
linglungan dan gaya hidup secara bersamasama mempengaruhi variabel dependen
keputusan pembelian di minimarket sebesar
47,7% sedangkan sisanya sebesar 52,8%
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.
Tabel 4.10. Hasil Uji t
VARIABEL
St. Pemasaran
St. Lingkungan
Gaya Hidup

thitun
g
5,025
1,808
4,312

Sign.

SIMPULAN

0,000 Berpengaruh
0,074 Tidak Pengaruh
0,000 Berpengaruh

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) yaitu 1,985.
Dengan membandingkan thitung
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dan ttabel maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Secara parsial stimulus pemasaran
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket
karena thitung (5,025) > ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di bawah 0,05.
2. Secara parsial stimulus lingkungan tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan pembelian di minimarket
karena thitung (1,808) < ttabel (1,985) serta
nilai signifikansinya di atas 0,05.
3. Secara parsial gaya hidup berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
di minimarket karena thitung (4,312) > ttabel
(1,985) serta nilai signifikansinya di
bawah 0,05.
Selanjutnya guna mengetahui variabel
independen yang berpengaruh paling dominan
terhadap variabel dependennya adalah dengan
cara melihat besarnya nilai Standaridized
Coefficient Beta seperti terlihat pada Tabel 4.7
di atas. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa
variabel yang mempunyai nilai Standaridized
Coefficient Beta paling besar adalah variabel
stimulus pemasaran yaitu sebesar 0,577 yang
berarti bahwa variabel stimulus pemasaran
merupakan variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap keputusan pembelian di
minimarket.
4.2.

Pembahasan
Sesuai dengan apa yang telah penulis
sampaikan di awal bahwa pertumbuhan dan
perkembangan dunia usaha khususnya retail
saat ini telah menyebabkan terjadinya
persaiangan bisnis yang cukup ketat. Disisi
lain, masyarakat juga mengalami perubahan
gaya hidup dimana akhir-akhir ini banyak
yang lebih mengedepankan pentingnya gaya
hidup sebagai bentuk aktualisasi diri maupun
sekedar untuk menunjukkan kepada orang lain
tentang status sosialnya di mata masyarakat
pada umumnya. Hanya para pelaku usaha yang
mampu mendesain strategi bisnisnya dengan
tepatlah yang

pada akhirnya akan mampu mempertahan- kan
bisnisnya.
Guna mengetahui secara pasti faktor apa
sebenarnya yang mempengaruhi masyarakat
untuk memilih minimarket mana yang mereka
akan mereka pilih sebagai tempat berbelanja
maka penulis mencoba untuk meneliti dengan
mengambil tiga sudut pandang sebagai
variabel bebasnya yaitu dari sudut pandang
pelaku usaha dengan variabel stimulus
pemasaran, sudut pandang lingkungan pembeli
yaitu stimulus lingkungan dan sudut pandang
pribadi pembeli yaitu gaya hidup.
Setelah dilakukan penelitian ternyata
yang paling dominan
mempengaruhi
masyarakat untuk memiliki minimarket
adalah stimulus pemasaran yang indikatornya terdiri dari produk, harga, promosi,
lokasi, orang, proses dan pelayanan. Hal ini
menunjukkan
bahwa memang
pemasaran menjadi kunci utamabagi
pelaku bisnis agar bisnisnya dapat terus
berkembang dengan baik. Oleh sebab itu
sudah sewajarnyalah jika para pelaku
bisnis
harus
memperhatikan
ketujuh
indikator dari stimulus pemasaran tersebut.
Namun demikian gaya hidup ternyata juga
menjadi salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi keputusan seseorang dalam
memilih minimarket. Adanya perasaan
bergengsi jika mereka berbelanja
di
minimarket dibanding warung kelontong biasa
ternyata turut mempengaruhi mereka untuk
memutuskan kemana mereka akan
melakukan pembelian.
Mengingat kedua variabel tersebut yaitu
stimulus pemasaran dan gaya hidup
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pelanggan dalam memilih minimarket maka
hendaknya para pelaku usaha memperha-tikan
kedua variabel di atast agar pelanggan terus
tertarik untuk kembali melakukan pembelian
di minimarket tersebut.
Hal ini tentunya berbeda dengan variabel
stimulus lingkungan yang ternyata berdasarkan
hasil
penelitian
menunjukkan
tidak
berpengaruh signifikan, sehingga
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dalam implementasinya variabel stimulus
lingkungan ini tidak perlu dirisaukan. Hal
yang menjadi penyebab mengapa variabel
stimulus lingkungan tidak berpengaruh
kemungkinan besar disebabkan karena kuatnya
pengaruh stimulus pemasaran maupun gaya
hidup yang memang saat ini sudah sangat kuat
pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta
hasil analisis dan interpretasi data yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan, sebagai berikut:
1. Secara serempak stimulus pemasaran,
stimulus lingkungan dan gaya hidup
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan membeli di minimarket.
2. Secara parsial stimulus pemasaran
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan membeli di minimarket.
3. Secara parsial stimulus lingkungan tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
keputusan membeli di minimarket.
4. Secara parsial gaya hidup berpengaruh
signifikan terhadap keputusan keputusan
membeli di minimarket.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka
penulis dapat memberikan beberapa saran,
sebagai berikut:
1. Para pelaku usaha harus terus
meningkatkan atau minimal mempertahan
berbagai strategi yang selama ini telah
digunakan khususnya yang berhubungan
dengan variabel stimulus pemasaran dan
gaya hidup ahar para pelanggan selalu
kembali untuk melakukan pembelian di
minimarket tersebut
2. Walaupun stimulus lingkungan tidak
berpengaruh signifikan, namun para
pelaku usaha harus terus mengupaya- kan
strategi lainnya, sehingga pada

suatu saat nanti stimulus lingkungan ini
mampu
mempengaruhi
keputusan
pelanggan dalam memilih minimarket
yang ada sehingga jumlah pelanggannya
juga akan terus meningkat.
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